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Steigiama “liberalų” vS£
partija prohibicijai 

krašte nugriauti i maskva. ūi 
' ni vw»•> n.i ni

tijos ir Persijos

Naujon pattijon turėsią susi
burti visi prohibicijos prie
šai republikonai ir demo
kratai

WASHINGTONAS, bal. 23. 
— Asociacijos Kovai su Pro
hibicijos Amendmentu pirminin
kas, Henry H. Curran, liudy- 

tyrinėjamoj senato ko- 
pareiškė, kad kadangi 

žmonės esą nepatenkin- 
republikoiių nei demo-

damas 
misijoj 
krašto 
t i nei
kratų partijų nusistatymu pro
hibicijos klausimu, tai esanti 
jau organizuojama trečia 1 i- 
b e r a 1 ų j>airtija. Naujos 
partijos platformą (programą) 
jau esąs parašęs l)r. Samucl 
Harden Church, Canregie Tech
nologijos Instituto prezidentas. 
Multimilijonierius Pierre S. du 
Pont, žinomas fabrikininkas, 
ne tik taną pritaręs, bet ir pa
sižadėjęs naują partiją remti. 
Ihi Pont esąs įsitikinęs, kad 
nauja partija turėsianti gero

si antiprohibiciniai republiko
nų ir demokratų partijų ele
mentai.

Tragedija Lietuvių 
šeimoj Worcestery

Montvila rado namie nušautus 
savo žmoną Marę ir kvatie- 
rantą Spitalonį

W()RCESTER, Mass bal.
23. — IVaeitą naktį čia Mont
vilų namuose rado negyvus šei
mininkę Marę Montvilienę, 31 
metų amžiaus, ir jų kvati&ran- 
tą Fabijoną Spitalonį [gal Sta- 
pulionį?], 39 metų ' amžiaus. 
Abudu buvo nušauti.

Raymondas Montvila, mote
riškės vyras, pranešė policijai, 
kad kai jis parėjęs namo iš 
darbo fabrike, radęs žmoną ir 
kvatierantą negyvus. Ant ne
gyvos žmonos krutinės gulėjęs 
revolveris.

Policija, tyrinėdama, rado 
virtuvės asloj kraujo lašų.

Spitalonis buvo vedęs žmo
gus, bet jau ketveri metai su 
savo žmona pasimetęs.

Prez. Hooveris šaukia 
trafiko konferenciją

Washingtone
27, 28 ir 29

dalyvaus visų

VVASHINGTONAS, bal. 23. 
— Prezidentas Hooveris prane
šė, kad trečia nacionaline gat
vių ir vieškelių saugumo kon
ferencija jv^ks 
•gegužės mėnesio 
dd.

Konferencijoje 
valstijų gubernatorių ir dauge
lio didesnių miestų merų pa
skirtos delegacijos, taip jau į- 
vairių nacionalinių organizaci
jų, suinteresuotų vieškelių tra
fiko problemomis, atstovai.

R H S,1
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

žiemių

Iš viso gražu; nedidele tem
peratūros atmaina; lengvi ir vi
dutiniai, daugiausia 
krypties, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 340 ir 50° F.

šiandie saulė teka 4:57, lei
džiasi 6:40. Mėnuo teka 3:23 
ryto.

tų vyriausYhė praneša, kad at
einančio gegužės mėnesio 1 die
ną bus atidarytas liesus gele
žinkeliu susisiekimas tarp Vo
kietijos ir Persijos per Kijevą, 
Charkovą ir 'Baku.

Neramumuose Indi
joj 11 asmenų 

užmušta
Kalkutoj vyrinisybė užgynė vi

sokius susirinkimus ir pro-1 
cesijas be policijos leidimo

KAIjKUTA, Indija, bal. 23.
Bengalijoje vėl pasireiškė 

rimtų neramumų, šiandie įvy
ko susikirtimų tarp britų ka
riuomenes ir indų. Tuose susi
kirtimuose vienuolika asmenų 
buvo užmušti.

Hathazari, netoli Chittagon- 
go, kur praeitos savaitės gale 
indų maištininkų būrys sunai
kino policijos ginklinę, buvo 
užmušti septyni asmenys, o su
sikirtime Feni, kur maištinin
kai .puolė policijos stotį, taip 
pat norėdami pasigrobti ginklų, 
užmušti keturi asmenys.

Kalkutoje vyriausybė išleido 
Įsakymą, kurio užginami viso
kį susirinkimai ir procesijos be 
policijos leidimo.

Šiandie policija areštavo tris
dešimt ■Hovvrah miesto valdi
ninkų ir šiaip asmenų, kalti
namų dėl netvarkos kėlimo.

Bolševikai suėmė 11 
rabinų, 8 protesto- 

nų kunigus
VARŠUVA, bal. 23. — Char- 

kove ir apygardoj tapo suim
ti vienuolika žydų rabinų. Jie 
•kaltinami kaip maištininkai, 
dėl to kad nenorėjo pasirašy
ti komisarų pakišto jiems pa
reiškimo, jogei jokių tikybos 
persekiojimų sovietų Rusijoje 
nesą.

Odesoje buvo suimti ir Į ka
lėjimą sukišti astuoni vokiečių 
evangelikų kunigai, kaltinami 
dėl mokesnių' nemokėjimo.

Austrų didkunigaikštis 
inkriminuotas dėl 
$400,000 vagystės

NEW YORKAS, bal. 23. — 
Ryšy su pardavimu $400,000 
kaklo vėrinio, kurį kadaise N®- 
■poCeonas padovanojo Austrų 
ciesorienei, vakar buvo čia 
graind jury’ės inkriminuotas 
Austrų didkunigai'kštis Leopol
das Hebstyurgas. Tas .brangus 
kaklo vėrinis, kadaise Austrų 
ciesorienės Marijos Teresos nuo
savybė, buvo parduotas vietos 
julbilieriui už $60,000. Be did- 
kunigaikščio Leopoldo, inkrimi
nuoti taipjau pulk. Charles 
Townse.nd; anglas, ir jo žmo
na, žinoma kaip princesė Ba
ranti.

Piratai puolė japonų 
laivą; pasigenda 30 

žmonių
TOKIO, Japonija, bal. 23.— 

Laivyno departamentas gavo 
pranešimą, kad Kinų piratai 
(juros (plėšikai) puolė Japonų 
prekių laivą Kamiyoshi Maru, 
užėjusį ant seklumos apie 35 
mylias nuo Svatovo. Trijų de
šimčių laivo įgulos žmonių pa
sigendama. Japonų karo laivai 
pasiųsti jų ieškoti.

, I Atlantic and Pacific Photo 1

Columbus, Ohio. —« Scena baudžiamojo valstijos kalėjimo kieme per katastrofingą gaisrą praeitą 
pirmadienį. Gaisre, kaip jau buvo pranešta, 317 kalinių sudegė arba nutroško durnais, o keli 

šimtai kitų buvo sužaloti.

1,037, asmenys žuvo 
skridimo nelaimėse 

per trejus metus
Per tą laiką buvo 3,098 aero

planų nelaimes, kurių dau
guma atsitiko praeitais 1929 
metais

WASHUNGTON!AS, bal. 23.
Oficialiu prekybos departa

mento pranešimu per trejus me
tus, nuo 1927 sausio 1 dienos 
iki 1929 gruodžio 31 dienos, 
Jungtinėse Valstybėse aeropla
nų nelaimėse užsimušė arba 
mirtinai užsigavo 1037 asme
nys.

Per tą laiką buvo 3,098 aero
planų nelaimės, kurių 1,698 at
sitiko 1929 metais, 1,122 — 
1928 m. ir likusios — 1927 me
tais. •

1929 melais aeroplanų nelai
mėse užsimušė arba mirtinai 
susižalojo 227 pilotai ir 258 
pasažieriai; 1928 metais — 161 
'pilotas ir 223 pasažieriai, ir 
1927 metais — 62 pilotai ir 
92 pasažieriai.

Skaudžiai sužalotų pilotų ir 
pasažierių 1929 metais buvo 
347; 1928 m. — 353, ir 1927 
m. — 112.

Tautų Banko pirmi
ninku išrinktas 

amerikietis
BAZELIS, Šveicarija, bal. 23.

Tarptautinio Banko vokie
čių repainacijų mokesniams do
roti direktoriai, kurių yra vi
so šešiolika, ir kurie atstovau
ja septynioms valstybėms, di
rektorių tarybos pirmininku 
kaip vienų balsu išrinko ame
rikietį Gatės W. MoGarrah, 
New Yorko finansininką ir bu
vusį New Yorko Federalinio 
Rezervo (Banko pirmininką. 
Vicepirmininkais išrinkti Sir 
Charles Aldis, anglas, ir Dr. 
Gari Melchior, vokietis. Pran
cūzas Pierre Quesnay išrink
tas generaliniu banko admini
stratorium, o italas Pilotti —• 
generaliniu sekretorium.

Tarptautinis Bankas ims veik
ti tuojau, kai tik Anglija ir 
Italija ratifikuos Youngo repa
racijų planą.

MONROE, N. C., bal. 23.— 
čia bankiiotavo The Bank of 
Union, turėjęs daugiau kaip 
$775,000 depozitų.

ALLIANCE, Ohio, bal. 23.— 
Valstijos bankų departamento 
Įsakymu čia tapo uždarytas 
Peoples Bankas. Revizija suse
kė $65,000 nepritekliaus.

Aviacijos nelaimes
Du lakūnai užsimušė jų aero

planui nukritus
—i-------------

PITTSBUIRGH, Pa., bal. 23. 
— Jų aeroplanui nukritus pa
kalnės miškan, netoli nuo Oak- 
monto, užsimušė lakūnai Harry 
Lyle ir Richard Gibson, abudu 
iš Pittsbuirgho.
Du Kanados kariškiai aviato

riai užsimušė
REGINA, Saskatchevvan, Ka

nada, bal. 23. — Kildami, iš
skristi iš čia į Sas’ka'tooną, su
kūlė savo monoplaną ir patys 
užsimušė Kanados karo avia
cijos oficieras H. Carew ir 
serž. Richards.
Trys asmenys užsimušė aero

planui atsimušus į kalną
ATTICA, N. Y., bal. 23. — 

Per stiprią sniego audrą aero
planas, skridęs iš Detroito į 
New Yorką, netoli nuo Čita; at
simušė į kalno šlaitą ir sudu
žo. Katastrofoje žuvo pilotas 
H'arold Scutt ir jo ipasažicriai: 
Charles Knight, Detroito Ver- 
ville Airplane kompanijos pilo
tas, ir kap. Lionei Woolson, 
Detroito Plaidkard Motor Car 
kompanijos inžinierius.

Danų laivyno lakūnai žuvo 
Baltijos juroj

)WARNEMUENDE, Vokieti
ja, bal. 23. — Danijos laivyno 
laeroplanui nukritus į Baltijos 
jurą, žuvo pilotas kap. Jonsen 
ir mechanikas Bressendorfas.

3 dienos beliko iki 
“Daylight saving”

Ateinančio šeštadienio vidur
nakti visi laikrodžiai bus pa
sukti valandą priekin

Iki vadinamo “Daylight sav- 
irng” sezono beliko trys die
nos.

Ateinantį šeštadienį baigiasi 
normalus, o su sekmadieniu 
prasideda! “pailgintos dienos” 
laikas: laikrodžių rodikliai pa
sukami visą valandą priekin.

“Daiylight saving” sezonas 
traukiasi nuo paskutinio balan
džio mėnesio sdkmadienio iki 
paskutinio rugsėjo mėnesio sek
madienio.

Bandė nudurt Bavarų 
justicijos ministerj 
LONDONAS, bal. 23. — Iš

Berlyno praneša., kad nežino
mas vyras šiandie bandė nu
durti Bavarijos justicijos mini- 
stėrį Guentnerį. Ministeris bu
vo sužeistas. Puolikas-suimtas.

Lenkai peršasi ben
drai švęsti Vytauto 

500 metų jubiliejų
V -

Kalba taipjau apie didžio Lie
tuvos kunigaikščio kaulų per
kėlimą iš Vilniaus į Kauną

PAT—Lenkų telegrafo agen
tūra — praneša:

“Didžio Lietuvos kunigaikš
čio Vytauto iškilmių [lenkų] 
komitetas paskyrė iš savo tar
po subkomi'tctą, kuris išspręs, 
kur galų gale turi ilsėtis di
džio kunigaikščio Vytauto kau
lai, kurie dabai* guli Vilniaus 
katedroje.

“Lietuva reikalauja, kad tie 
kaulai ilsėtųsi Kaune, kaip Lie
tuvos .sostinėj [laikinoj].

“Subkomitetas stengsis susi
tarti su Lietuvių Vytauto Ju
biliejaus Komitetu, kiek tat 
bus galima, rengti bendras lie
tuvių-lenkų 500 metų Vytauto 
mirties apeigas. Jei dėl tokių 
bendrų apeigų butų susitarta, 
lai jos veikiausia butų sureng
tos Kaune, j kur tada butų 
pargabenli iš Vilniaus ir did
žio kunigaikščio Vytauto kau
lai.”

Prohibicija kalta dėl 
Ohio kalėjimo ka

tastrofos
WASHINGTONAS, bal. 23. 

— Michigano kongresmanas 
Clancy kaltina prohibiciją bau
džiamojo Ohio valstijos kalė
jimo katastrofos Columbus mie
ste.

Prohibicija, pasak jo, privei
stis daugybę piktadarių ir įsta
tymų laužytojų, (taip kad kalė
jimai įtapę per netaiką prikim
šti nusikaltėlių. Columbus ka
lėjimas buvęs pastatytas prieš 
nrohibicijos įvedimą. Statant, 
buvę numatyta talpinti ne dau
giau kaip 1,500 žmonių, tuo 
■tarpu dabar jame buvę sausa
kimšai prikimšta daugiau kaip 
4,000 kalinių.

Italų laivas paskendo: 
20 įgulos žmonių žuvo

ATĖNAI, Graikija, bal. 23. 
— Gautas čia pavėluotas pra
nešimas sako, kad praeitą šeš
tadieni paskendo Italijos ipetro- 
liaus laivas Frederico Cairolo, 
ir kad iš\23 laivo įgulos žmo
nių tik trys buvo išgelbėti. Ki
ti dvidešimt žuvo su laivu.

Nelaimė atsitiko taip Kefalo- 
nijos ir Zantės salų, pietinia
me Graikijos pakrašty.

Kunigo byla dėl pa- 
rapijonių šaudymo

Kunigo advokatai bando įro
dyti, kad jis buvęs tik ker
što įnagis paties Dievo ran
kose

OTTAWA, III., bal. 23. — 
Čia prasidėjo metodistų bažny
čios kunigo, reverendo James 
A. Wilsono, byla.

Kunigas yra kaltinamas dcl 
šovimo dviejų savo parapijie
čių, Amoso Elliotto ir jo žmo
nos, dėl to kad jie žinojo ku
nigo meilės paslaptis ir turėjo 
jo meilės laišką, rašyta vienai 
savo parapijietei, našlei Ėmimai 
Waginerienei.

Tarp dvylikos išrinktų pri
siekusių posedininkų astuoni 
nėra bažnyčios nariai, 'nežiū
rint, Ikad kunigo gynėjai sten
gėsi gauti į jury visus bažny
tininkus.

Kunigo advokatai nori įro
dyti, kad kaltinamojo šovimas 
esąs atleistinas, nes kunigas per 
■trisdešimt motų buvęs žinomas 
kaip pamaldus ir dievobaimin
gas žmogus. šoviniais 'buvęs 
papildytas valandėlę, kai jis iš 
pykčio n dbesus'i valdęs. Kaltina
mojo advokatai sako, kati kai 
sausio 29 dieną, 60 metų am
žiaus kunigas nuėjęs d savo pa
rapijiečių namus ir šovęs El- 
liotilą ir jo žmoną dcl to, kad 
jie atsisakę atiduoti jam jo 
rašytą maišlei Wagnerienei laiš
ką, tai jis, kunigas Wilsonas, 
veikęs čia lik kaip ai keršijimo 
įnagis paties Dievo rankose. Mo
vimas buvęs ne iš anksto ap
galvotas, bet -paipiklytas teisia us 
įpykimo valandėlę.

Šitokiais argumentais kunigo 
la.dvokatai nori palenkti prisie
kusius posėidininkus kaltinamą
jį pripažinti nekaltą.

Tačiau valstybės gynėjas 
Russell Hanson sako, kad Įsta
tymų akyse kunigas niekuo ne
siskiria nuo visų kiltų žmonių, 
ir dėl pasikėsinimo atimti El- 
liolto ir jo žmonos1 gyvybę — 
Ellioltas ir jo žmona buvo ku
nigo Wilsono pavojingai pašau
ti — kunigas turis eiti j ka
lėjimą.

Bilius neįsileisti filipi
niečių atmestas

, I ' ' ,l'v

WAS'HINGTONAS, bal. 23. 
— Senatas dauguma balsų' at
metu Kalifornijos senatoriaus 
Shortridge’o bilių, kuriuo imi-1 
gracija iš^ Filipinų turėjo būt 
vis>aii suslaihdĮvita penkeriems 
metams.

LIETUVOS ŽINIOS
Naujas Maskvos Ko- 
minterno “triksas”

“Tarptautinio valstiečių suva
žiavimo” inscenizacija Ber
lyne. Suvažiavime buvo ir 
“Lietuvos valstiečių atstovas”

Berlyno spauda pranešė, kad 
susirinkęs Berlyne kovo 27 d. 
vadinamasai “Tarptautinis val
stiečių suvažiavimas” susideda 
iš vienų komunistų. Nė viena 
Europos valstiečių stambi par
tija nc(|alyvauja tame suvažia
vime.

Berlyno politinė policija at
kreipė dėmesį Į šitą “valstiečių, 
suvažiavimą” ir kovo 29 d. at
vyko i suvažiavimo salę. Poli
cija patikrino pasus ir konsta
tavo, kad iš 145 suvažiavimo 
narių 77 yra svetimšaliai. 26 
svetimšaliai pasų neturėjo. Ma
tyti jie, nelegaliu bud u atvyko 
Vokietijon. ‘Visi šie “valstiečių 
atstovai” sulaikyti ir bus ati
duoti teisman. Sulaikytų tarpe 
17 lenkų, 4 čekai, 2 rusu, 1 ita
las, 1 serbas ir 1 lietuvis.

šis “valstiečių suvažiavimas 
turėjęs pareikšti viso pasaulio 
valstiečių” solidarumą sti Sta
lino politika ir pažadėti para
mą SSSR.

Dar prieš “valstiečių suvažia
vimą” Sovietų leiborganas 
■“Pravda” rašė, kad šio suva
žiavimo paruošimas esąs didelis 
žingsnis’ į priekį, kuris revoliu- 
cionizuosiąs valstiečių mases ir 
sustiprinsiąs jų sąjungą su 
SSSR darbininkais.

Valstiečių Internacionalas, ku
rio centras yra Pragoję nieko 
bendro su šia Europos valstie
čių nuomonės falsifikacija ne
turi. (Lž).

Bedarbių klausimas 
Klaipėdos krašte

KLAIPĖDA, Elta). — šiomis 
dienomis Įvyko, direktorijai da
lyvaujant, Klaipėdos krašto sei
melio posėdis, kuriame darbi
ninkų atstovų įnešti skuboti pa
siūlymai dėl bedarbių šelpimo 
laiko pratęsimo ir išmokamų 
jiems pašalpų padidinimo bu
vo atmesti.

Seimelio posėdžio metu prie 
posėdžių salės buvo susirinkę 
bedarbiai, kurie norėjo įeiti į 
salę ir surengti ten demonstra
ciją. šis jų sumanymas nepa
vyko.
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Rockford, BĮ
Sla. 77-tos kuopos rinkiniai

Detroit, Mieli
SLA. 200 kp. bėdo\ su 

nais biznieriais
r.audo-

SLA. kuopa turi vargo 
juodai-raudonais biz- 

Dar 1928 metais girio
ti. tapo pašalintas iš

Musų 
su savo 
nieriais. 
džio 31
kuopos finansų iždininko parei
gų raudonasis Ed. Šeputis. Prie
žastis buvo netvarka jo finan
suose. Tai gana jau senas lai
kas, bet valgas ir dabar nėra

iš še- 
netei- 
d. po- 
Šnuo-

6 d. SLA. 77-tos/ kuopos 
Pildomosios Tarybos ii

Nors Ed. Šeputis Pildom. 
Tarybos likosi pašalintas iš 
SLA. narių tarpo, tačiau Šepu-' 
Čio pėdsakai vis tebepasilieka. j 
Šeputį pašalinant buvo išrinkta' 
Komisija perimti iš Šepučio visą i 
kuopai priklausomą nuosavybę.! 
Komisijon įėjo tikrai dui’i na
riai, kaip tai K. šnuolis, J. Lau- 
kionis. Trečias, kurio pavardės 
nebepamenu, buvo taip pat 
rinktinis, bet paėjo iš raudonojo 
liogerio.

Kovo 2 d. atsilanko j susirin
kimą pats Šeputis pasiaiškinti, 
kad jis yra visky perdavęs ko
misijai, taigi ir pinigus, ir pa
rode rasitę, kad taip. Komisi
ja užprotestuoja, kad nieko pa
našaus, jokių pinigų ji 
pūčio nepriėmė, kad jis 
sybę kalba. Balandžio 6 
sėdy komisijos nariai K.
lis ir J. Laukionis įteikė pilną 
raportą ir afidavitą su notaro 
patvirtinta priesaika, kad jie 
nėra jokių pinigų iš fin. raštin. 
priėmę ir pareikalavo, kad de
putis butų patrauktas teismo 
atsakomybėn už SLA. 200 kuo
pos pinigus, kurie pas jį ran
dasi. Be.tirinėjant pasirodė, 

i kad iš Ed. Šepučio ir daugiau 
! pinigų trūksta, būtent nario 
i Vaiskia $11.08, kuriuos yra Še
putis pažymėjęs knygelėj spa
lių 6 d. 1929 m., bet į Centrą 

narys, 
su- 

mė-

įvyko
seimo delegatų rinkimai. šis 
susirinkipias buvo skaitlingiau
sias nariais už visus kitus pra
eityje, nes dalyvavo apie 150 
narių.

Prieš susirinkimą, bolševikai 
labai “darbavosi”: lakstė su 
plakatais (kuriuos iš raudon- 
dvario jiems pasiuntė), ir kyš
čiojo SLA. nariams. Bet pa
sekmės buvo nekokios, nes na
riai, suprantantys bolševikų 
skymus. nekreipė į jų plakatus 
jokios domės, ką aiškiai 
rinkimų pasekmės. (Čia 
kartosiu, nes tas jau 
“Naujienose” minėta).

Atidarius susirinkimą.,
ninkas praneša, kad į susirinki
mą atsilankė ir generalis orga
nizatorius p. A. Žukas, ir jis 
nori kelis žodžius pasakyti. O, 
tu viešpatie! 
sos numirė... 
kaip drobės, 
šia narių, ar 
ganizatoriui 
pakalbėt.
leist pakalbėt; balsuojama: di
delė didžiuma rankų pakyla, 
kad leisti; antru sykiu pakyla 
bolševikų rankos—toli mažuma, 
kad neleist; bet bolševikų bal
sai lieka sumušti, ir po to. or
ganizatorius kelias miliutas pa
kalba, neužkliudydamas bolše
vikų (esu girdėjęs iš nekuriu 
nepasiganedinimą organizato
riaus kalba, nes sako, jis turė
jo bolševikams uždrožt/per nu
garas už jų skymus Susivieni
jime). Organizatoriui pabaigus 
kalbėt, bolševikai atsipeikėjo.

parodė
jų ne

buvo

pirmi-

pa-
Sekančiame susirinkime ko

misija pranešė, kad yra parė
musi iš p. Šepučio kaip buv. fi
nansų raštininko, visą kuopai 
priklausomą turtą, knygas, ap
likacijas ir i.t. Perduodama rei
kalus komisija pažymėjo sura
dusi, kad peržiūrint finansų 
sekretoriaus piniginės atskaito
mybės rasta, jog Šeputis nėra 
atsiskaitęs iš $6.23, neįrašyda
mas i knygas, ir kad kuopos 
turtas pagal finansų raštininko 
knygos rodo $136.90, kuris ran
dasi

nėra nusiuntęs ir tas 
tuo laiku sirgdamas, liko 
spenduotas už nemokėjimą 
nesinių duoklių.

Dabar SLA. 200 kuopa
darė įnešimą, kad Šeputis butų 
atiduotas teismui laike 30 dienų 
ir 'tai padaryti apsiėmė kuopos 
vice-pirmininkas, Verneckis, ati
duoti teismui Šeputį ir rapor
tuoti susirinkimui.

Bolševikų ir blu-
Nekurie išbalo. 

Pirmininkas klau- 
sutinka leisti or- 
kokią 10 minutų

Duota įnešimas, kad

pas 200 kuopos iždininką 
di. Komisija taip pat pra-

(viena komisarka, kaip kurap
ka. atsistojus ir išbalus prieš 
pirmininką mosuoja ir nokia), 
bet pirmininkas nenusigąsta. 
Na, ir pagalinus “revoliucijai” 
nenusisekus, maskvinės davat
kos nusiramina, ir išrenkama 
paskutiniais delegatais didele 
didžiuma balsų viršijantis mas- 
kvinj.

Taigi gerai $LA.» 77-tos kuo
pos nariai padarė, kad skaitlin
gai į šį svarbų susirinkimą at
silanko ir maskviniams, kurie 
SLA. stengėsi pa vergti po ko
munistų partijos globa uždro
žė taip, kad visas jų planas— 
kurį jų “čyfas” jiems pagami
no subyrėjo j dulkes!

SLA. 77-tos kuopos nariai ir 
ateityje turi šito nepamiršti, 
kad visuose kuopos rinkimuose 
dalyvauti, ir tokiems! nušispicą- 
vusiems proto vergams, kaip 
Raškevičius, Rulis Petronis ir 
kitiems tokiems parodyt, kad 
SLA. kuopa tai ne kliubas, ar- 

: ba Vytautine, kur jie' savo rus- 
! ką kromelį gali demonstruoti 
(kuomet ten nėra kam pasiprie
šinti), ir tų pašelpinių draugi
jų narius už nosių vadžioti.

SLA. 77-tos kuopos narių di
delė didžiuma „yra sveikai pro
taujantys, ir tikri nuoširdus lie
tuviai ir jie nėra užsikrėtę ru- 

! siško raugo bolševikiškais mi
krobais, ir todėl protiškai nusi- 
špicavusiems maskviniams nesi
duos

nekošer. Dabar choras tų ypa
tų klauso ir sutinka tarnauti' 
savo tautos priešams, kurieĮ 
kiekvienų tautinį darbų, lietu- ! 
vių veikėjus diena iš dienos į- 
vairiais šlykščiais žodžiais per 
savo šlamštus aprašo. Tokiems 
tarnauti, net jų parengime da
lyvauti yra geda ir pažemini
mas lietuvio vardo. Todėl geri 
lietuviai ir nedalyvauja. Dar tu
riu pažymėti, kad minėtas cho
ras labai 
muotis 
garsinti 
bar bus
kie yra.—Koresp.

mėgsta save reklą- 
per -“‘Naujienas” ir 
savo vakarus. Da- 
žinoma, kas jie to-

IŠMOKIT DEZAININIMA
JV Dezaininimas ir siuvimas 

dresių moka didele alga. 
/nhni) Jus galite išmokti šio ge- 

rai apsimokančio užsiė- 
r/ilvB m^ino i trumpa laika. Di- 

p’ornos išduodamos. Ra- 
lykite dėl nemokamos 
knygelės.

master college 
L.tlRk Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

W. REIZNER
1833 So. Halsted St.

LIETUVA

tie^u .keliu HAMBURGĄ

Išbandyk 
Buick ir Marųuette 

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių 

Archer Buick Co. 
4400 Archer Avė.

Viruinia 2400 
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė. 
JONAS SLEGAITIS 

Lietuvis pardavėjas \

nese 
ūmi m

1 D

Balandžio 6 d. susirinkimas 
buvo šauktas atvirutėmis. Tiks
las buvo—balsavimai į SLA. 
Pildomąją Tarybą, ir 200 kuo
pos valdybos papildymas. Rei
kėjo išsirinkti pirmininką ir 
užrašų sekretorių.

Susirinkime jau kilo skanda
las. Berželis pradėjo rėkti, kad

išdavusi raštelį apie per-, yra dalinami ar į kišenius kiša- 
į iš Ed. Šepučio atskaitos.; inį “gegužiai”. Vadinas, susi- 

pa nutarė sudėti po 5 cen- į tarta tuo bildu pradėti riksmą 
Šepučio nedatekliui padeng- prieš Pild. Tarybą, ir ta proga 
Bet paklausus iždininko A. i pakišti raudonuosius skandalis
to dėl tų $136.90, jis pato-ltus, nes mat SLA. 200 kuopa' 
rasites, kad jis nėra tiek i jau senai yra raudonumais pra- 
ys iš finansų raštininko ir i skiesta, 
os pinigų skaitlines netu-

Pareiškė, kad pas ji uui- Į 
$89.00, ir kiti pinigai, tai Į 

$47.00 randasi pas Šeputį
asario 2 d. susirinkime na-V 

riai
rasitę komisijos iš- 

l komisija yra viską 
<as tik priklauso, čia 
pasirodė buvusi nec.č- 
jpažiuiedama i narių 
knygeles, kaip naujų 

narių taip paliktos narių užsi
mokėjusiu iš kalno. Tos paja
mos nebuvę įrašytos į knygą

lis rodęs 
duotą, k 
priėmusi 
komisija

Na, ir prasidėjo. Rau
donas burbulas, J. Dantas, su
šuko, kad reikią suardyt “pla
ną”, girdi, Pildomoji Taryba

• I norinti pavirsti insurance ir 
perduoti SLA. į “buržujų ran
kas”, jei tik pataisytoji konsti
tucija busianti priimta. Dapšy- 
tis apsiverkė, kad, girdi, mums 
lietuviams nebebus vietos nė 
lietuvių vardu kalbėti. Girdi, 
sako, mes nežinome, kokią ten 
tą konstituciją nori priimti, jei 
neturėsime savo delegatų. J. 

j Naujokas raudoniesiems “lietu
viams” pasakė, kad konstituci-

_ į ja buvo organe “Tėvynėj”, ir 
i kas tik norėjo ir skaityti mo- 

visi tą projektą žino, irMoterys Turi Išmok-] Vlsl ti} projeKl;, žln0> 
ti Vartoti MagnesiaI kad Dapšyčio verksmas tik pa- 

----------- redo, kad jie dėlto tik yra va-
Moterims, kurias verčia vem-| džiojami bolševikų už ‘nosies 

ti, arba turi taip vadinamąjį^ jie nemoka neit skaityti, ir 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas i tik aklai klauso, ką jiems rau- 
budas yra tikra palaima. Dau- donieji demagogai pripumpuoja, 
guma slaugių tai žino ir žy-(Kas dėl lietuviškai susikalbėji- 
miausi specialistai jį -pataria. mo d' lietuviško vardo neteki-

Prirengkit biskutį smulkiai mo’ tai taip jau atrodo sukvai- 
sudaužyto ledo — apie vyno IhRii nežinelių šnekta. SLA. iš 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus! pradžios buvo Romos agentų 
šaukštuką Phillips Milk of Mag- i diktatūroj, ir turėjo daug var- 
nesia. Gerkit pamaži iki viską i SU nuo jų. Pasiliuosavus iš. jų 

tiktai salima buvo ir tikrai lie
tuvišką tautišką vardą Susivie-

išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša-1 niJimui sugrąžinti ir nušistaty- 
linti nesmagumą viduriuose, ar demokratišką valdymosi 
kokį nors palinkimą vemti. , tvarką. Dabar galime patys

Jo prieš-rugštinės ypatybės 1 rinktis savo atstovus į savo 
| seimus ir patys nusibalsuoti, 
i kaip musų SLA. visų labui

Kad tik dabar mes

leidžia Phillips Milk of» Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- tvarkytis. Kad tik dabar 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas galime įstatus leistis pagal

užtikri- vo geriausį supratimą ir pagal 
Veikimą, i valstybės tvarkos, o ne pagal 
burnos : ^as^v°s agentų diktatūros. Ir 
ėsti ir ' ^ad patekus tiems juodai rau

doniems fašistiškai-bolševikiš- 
! kiems demagogams SLA. tik
rai netektų nė lietuviško var
do, nū lietuviškos kalbos, nė 

, nes tik fašistai 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak-1 Į1 ’ D()l.ševikai konstitucijas laužo 
tarų patariamų per virš 50 me
tų.

“Milk of Magnesia” buvo J. j 
V. registruotas prekybos ženk-1 
las Chas. H. Phillips Chemical ‘ 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H.į

veikimas 
vidurių 
plovimui 
rukštims
laike nėštumo.

Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims puti

Su kiekviena Phillips Milk of ■ 
Magnesia bonka yra pilni nu-’ 
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c! konstitucijos,

, ir demokratiškas teises organi- 
Izacijose savo kojomis trypia.

—Viską Žinąs.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

už nosių vedžioti.
—SLA. narys.

Ratine, Wis
L. B. ir S. Draugijas choras nu

ėjo tarnauti bolševikams
Vietinės Lietuvos Brolių ir 

Seserų Dr-tės parama 1929 me
tais susitvėrė tuo pačiu vardu

Hardware, Paints 
ir Wall Papers

JEWELL PAINTS
Jeigu reikalinga maliavų, popieros 
sienom ir varnišiaus — geriausia 
vieta pirkti kur galite sukalbėti 

savo kalba
Maliava už galionų .........
Geriausia nialeva .............
Varnišiaus specialė kaina 

galionas .. ....................
Šioj krautvej užlaiko visokių rei

kalingų daiktų ir pigiomis 
kainomis.

$1.45
$1.90

$1.45

Išplaukite iš žavėjančio senojo 
Montreal, garsiuoju St. Lawrence 
upės Keliu ir juromis važiuokite 
tik keturias dienas! Ant visu Ca- 
nadian Pacific laivu, Trečia klesa 
turi patogias kajutas, pastebėti
nai gera valgi jj- didelius denius 
žaidimams. Tik $181.00, round 
trip, i Klaipėda.

Pilnos žinios ir kainos nuo jūsų 
vietos atstovo arba

E. A. KENNEY,
Steamship General Agent,
E. Jackson Blvd., Chicago, 

Tel. Wabash 1904

PILNAS PASU 
RINKIMAS 

NAUJŲ
Skrybėlių, kepu
rių. marškinių, 
kaklaraišįčių, pan- 
čiaky, apatinių 
marškinių ir pet
nešų.

Barney Petka’s
MEN’S FURNISHINGS 

4171 Archer av., arti Richinond st.

71 III.

Canadian 
® Pacific

Yra trys 
teriCH gyvenime: 
subręsta i moterį, 
gimdo pirma kūdiki,
tevis pasiekia, vidur! 
Tais laikais Lydia E. 
Vegotuble Compound 
atsteigli normalę

sunkus periodai mo- 
kada mergaite 

kada moteris 
kada ino- 

aiiižiaus.
Pink jam’s 

pagelbsti
sveikatą ir

Sergantys Žmonės!
PASITARKITE SU DR. ROSS 
APIE KRAUJO LIGAS, REU
MATIZMĄ. CHRONIŠKAS NĖR- 

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Spccialis atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA:

Geriausi Amerikos ir 
Europos gydymai. 
Kaina vra žema ir 
prieinama kiekvie
nam. Kad pasveik
ti, pasitarkite 
SU UŽTIKIMU IR 
PATYRUSIU SPE

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

tiško patyrimo. Tukstančįai žmo
nių sėkmingai išgydyta. Tris de
šimt metų tame pačiame name. 
Dešimt gerai įrengtų kambarių 
tinkamam gydymui ligonių. PA
SITARIMAS DYKAI. Atsilan
kykite šiandie.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn St.

kampas Monroe St.. Chicago, Crilly Bldg 
don: kiekvieną dieną nuo 10 iki 6. Ne- 
— tris defiitnt motu Siame name. — Im- 
kilę elevatorių iki penkto augito. Valan- 
ir 10< tkl 1< Pan,‘dSUais. Seredomia 
ir Subatomia nuo 10 iki 8 vai. vakare

Rinkimas delegatų. Kalbama | chorelis, kuris jau keletą daine- 
kiek delegatų kuopa siųs, ir i Hų, šiaip taip sudainuoja. Gerai 
kiek gali pinigų skirti siunti- yrh mokytis lietuvių dainelių., 
mui. Bolševikai duoda įnešimą, bet kuomet tos lietuvių dainos 
kad iš kuopos iždo paskirt 100 | ir patys dainoriaį virsta įnagiu 
dolerių, ir siųst tiek delegatų, engti tuos pačiujį lietuvius, —- 
kiek konstitucija leidžia. Niekas tai peiktinas darbas, tai komu- 
tam nesipriešina. Ir nutarta nistų skymas pasinaudoti, štai 
siųst 7 delegatus su 100 dole-j faktai. Minėtas ; choras pildys 
rių apmokūjimuh ’rPtrmfninkas! programą, bal. 27 d. drauge su

Minėtas ! choras pildys

rinkimų tvarką,
statoma po
ant syk,

paaiškina 
kad bus 
kandidatu 
balsuojama. Ir daugiausiai ga
vusieji balsų 
delegatais, 
bolševikas ir 
balsuojama, 
galo. J 
kį prakiša (apart vieno), nes j nustotų griovę bažnyčias. Bet 
didelė didžiuma balsų juos su-Į vėl apsisukę tie patys žmones 
muša. Statoma du paskutiniai; i eina j pagelbą, kad padėjus už- 
bolševikai matydami, kat jiems j pelnyti pinigu komunistams 
eina “poor busines”, sumanė, 
kad šie du paskutiniai turi bi?t 
pastatyti vien iš jų pusės... Pir
mininkas laikosi to, kad tas bus 
balsuojama, kuris yra pirmesnis 
nominuotas. Komisarai ir ko- 
misarkos kelia “revoliuciją“,

rėksnių kenoshieęių Lyros cho
ru dėl komunistų valdomos Al-

L. B. S. D. chorą sudaro di-
išrinkti džiuma parapijoj ir jų vaikai. 

Kunigas bažnyčioj užduoda kal
bėti poterius, kad Dievas atsiųs-

7, bus
Statoma po du:
ne bolševikas, ir
Ir taip eina iki tų dvasią šventą ir apšviestų

Bolševikai kiekvieną sy- Į Rusijos komunistų protą ir jie

tolinus tą darbą tęsti. Kada 
šiemet vasario 16 d. Turner’s 
Mali miųūtas choras dainavo 
Lietuvos himną, tai poras ypa
tų, kurie visuomet daro užkvie- 
timus, atsisakė su choristais 
tautos himną dainuoti. Mat,

I KLAIPĖDA

OSCAR
Iš NEVV YORKO

Gegužės 24
11 vai. r.

Užsisakykit vietą 
dabar.

Del žemiausiu kal
nu ir tolimesniu ži
nių rašykite arba 
kreipkitės prie šių 

. alitorizuotu Chica- 
gos agentų:

5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 

PER BREMENĄ 
Važiuokite į ir iš

LIETUVOS
šiais naujais milžiniškais ekspresiniais laivais

BREMEN ir EUROPE
Mažiau Negu 8 Dienos j Lietuvą

Taipgi reguliariai savaitiniai 
grupė pasažierių 

Patogus ir tiesus susisiekimas

važinėjimai su garsia 
garlaiviu.
su

Del sugrįžimo lip
dymų ir kitų in
formacijų atsiklau- 
skit savo vietinio 
agento arba

NORIU
glraaan

LLOYD

bilc Europos šalimi

130 W. Randolph
Street, Chicago

TIESIAI 
be persėdimo 

Didžiuoju laivu

•

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
VYTAUTO 

mirties.
VISI LIETUVIAI VISOSE 

ŠALYSE
iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prie 
šių didelių 500 metų iškilmių aplankyda- 
dami savo tėvynę.

Scandinavian American Linija siunčia 
viena iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
Ne\v Yorko i Klapėda.

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

“NAUJIENOS” 
1739 Sq. Halsted St.

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St.

V. M. STULPINAS
32.55 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 
4&59 So. Paulina St.

arba į

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chicago

’ • J

HA8
MADE GOOD with

miltions!

i^S!***
Šame Price for Over 

38 Years
25 ounces tor 25/ 

Pure — Economical 
Eflicient

MILI.IONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE



KH virtadienis, bal. 24, 1930 NAUJIENOS, Chicago, UI.

paneigtos, i

(Tęsinys)

banketai; vietoj maldingų pip | viešpačiai, ir tiek imperiški yra . uit ia/m Irn I K t fi n t Ir zJ C.’ r, i v»v» zx

1 nedorybe.
Galybes malkų sukrovus, kad kščionys, bėgkite nuo to neap-^uksu apdengti ir šeriami

dovanas a

visas jo kūnas, išskiriant jo W 
kaulus, pavirto šlykščiomis var-Į^Us

iš 
laiku 

jei 
ver-

vietoj apverstos 
galvai priglausti.

Jau neberandame tų paprastų

greitu 
kaustomi, 

neužkirs ta c

pakaktų ugnies laužams, neti
kėtai atsirado rupužė stebėtino

Pasaulinėms gėrybėm;

sakomo pikto, su kuriuo paly- aukso, 
ginus visi kiti kriminalai yra

liežuvius ir matant
1 bevertingus pargamentus (bu- 

no-'las), metališkomis antspaudo- 
šly-įmis paverstus ir vartojamus 
gy, tinklais, Kristaus vardu, bet

Kaip gyvena Kristaus “žvejai” 
ant žemės

Garsus Renesanso laikų ra
šytojas Petrarch’as,

ir 
bus auksu 
Viešpats 
gišką luksuriją. žodžiu, mes
pasijutome esą tarpe Persų ar 
Partų karalių, prieš kuriuos mes 
turime pulti ant veido ir garbin- 

apie 1353 ti, ir prie kurių negalima prisi-
m. taip aprašo popiežių gyve- artinti, išskiriant 
rimą Avignone: “...Čionai gy- neštis...”

BEVEIK
\

ŠIMTMEČIO

Patarnavimo

■ • 1*1 W Y • 1 1 • įveno bė.lnojo Galilėjos žvejo i-

setunohka Vaizdehų|^“'i“s
Yv I | • • •• !ney jų pirmtakunus, dabar ma-•' ilSTl 5^1 CllRydamas tuos žmonos apkrautus

#***> V : auksu ir aprengtus purpuru,
-------- --------- | skelbencius kunigaikščių ir tau- 

įgeclimą; matyti luksurin- 
palocius ir pilis apvestas 

Inkvizitorilj pasakos k’mis, kurių nebuvo galima ir tvirtovėmis 
suskaityti dėl jų didelės daugy- vaite 
bes. Gyventojai, matydami tą 
stebuklą, garbino Dievą ir šio- j tinklų, kurie kaikada buvo var
vino jo tarnus, pamokslininkus Į tojumi sužvejoti iš Galilėjos 

Ifrijarus. kadangi Viešpats, per I ežero pramitimui... šiandien rei- 
savo mielaširdystę, išgelbėjo j kia apžiulpti girdint tuos me- 
juos nuo tokių baisių šlykšty-. luojančius 
biu...-----------------------\

Visagalis Dievas, beabejo, 
rėjo parodyti per tuos visų 

' kščiausius ir nešvariausius 
garbingo brolio j Vunus, kaip nešvarus’ ir nedori! Belinio * (velnio) bildu neatsar- 

i mokinimai, taip jgių krikščionių minioms, pagau- 
Tos žuvys, taip jau, yra 

aprengiamos ir dedamos ant 

apie heretikus
(Paimta iš Luke, Tuy vyskupo 
užrašų, žiur. Readings iri Euio- 
pean i lis tory. J. H. Rabinson) 

Kaip dvasininkai paruošdavo 
tamsių žmonių ūpą prieš atsi
metančius nuo katalikybes (he
retikus), parodo pora vaizdelių 
iš minėto vyskupo užrašų try
liktame šimtmety: 

“Iš to paties
Eliošiaus .lupų aš patyriau, jog! vra heretiku 
kada nekuriems heretikams. |;a(j paskui visi galėtų saugotis i ti. 
pradėjus sėti savo kurstančių i nuo heretiku kaip nuo nuodin- 
paklaidų sėklą Burgundijos da- į giausių rupūžių. Lygiai kaip degančių baimės anglių kol jos 

tarpe keturkojų gyvūnų rupužė pripildo savo gaudytojų nepaso- 
yra laikoma šlykščiausią, taip 
heretiku mokinimai yra daug 
bjauresni ir

lyse, abieji, ir pamokslininkai 
frijarai ir minoritai (zokonin- 
kai) iškėlė apibusiai piau narną 
Dievo Kardą prieš tuos hereti- 
kus, atkakliausiai jiemš priešin
damiesi, kol tik pavyko juos 
atiduoti distrikto magistratui.
Jis pasiuntė juos ant laužo. Į sutepimo. Kas'yra laikoma vi- 
kaip jie buvo užsipelnę, idant j Sų didžiausiu nusikaltimu, pasi- 
tie kurstytojai ]

tinamus nasrus.
Vietoj šventos vienumos mes 

šlykšteslii kaip bi- čia randame kriminalistų burius 
j le kitos religinės sektos... Prieš i if gaujas niekšiausių satelitų; 
‘heretiku nedorybes ir Sodoma|vietoj blaivybės, paleistuvingi 
1 bei Homora atrodo be mažiausio ------------------- -----------

ant laužo. sutepimo. Kas' yra laikoma vL! grimysčių, nenatūralūs ir dvo- 
__ _  kiąs supuvimas; vietoj apašta- 

pražutų savo darytų didžiausia ‘ šventenybe I lų nuogų kojų, snieginiai baltį 
pagedime kaip sveika pamoka palyginant su herezijos gėda ir i medžioklių šunes ir banditų bu
kliems. ! nedorvhe. Dėlto, brangus' kri- riai lekia paskui musų, arkliai 

Iš ko dūšių ganytojai gyvena
Kun. Nicholas Clamanges 

knygoj “Bažnyčios1 nupuolimas’' 
rašo •
labai padaugėjus, musų pirmta- 
kunų dorybės tapo 
bekraštinis godumas ir'akla di- į 
aybė užgyveno dvasiškių širdis. į 
Kaip pasekmė, jų padėties gar
bingumas ir jų galybės 'išsi
plėtimas atvedė juos greit į že
minančias leuystės pasekmes., 
Dabar reikia patenkinu tris’ la- 
oiausiai nepasotinamus ponus. ( 
aj u k sūri j a (Įtolimas) reika-1 
lauja stambių smagurių, — vy-j 
no, miego, banketų. muzikos, j 
laukinio sporto, prostitučių, iri 
panašių. Puošnumas rei-1 
Kalauja puikių rūmų, tvirtovių, 
bokštų, palocių, brangių ir įvai-j 
rių baldų, rūbų, arklių, tarnų ir! 
poniškumo pompos. Pagaliau! 
g o b š u m a s, kurs rūpestingai 
renka neapsakomus turtus pa
dengti visiems' aukščiau minė
tiems nedorumams, arba, jei vi
si tie yra padengiami -kitu bil
du. tai vien tik akims pasigė
rėti žiūrint į gausybes pinigų.

Tiek nepasotinami yra tie

didumo, ir nevaroma, pati savo tik lašeliai... 
noru pasilipo į patį ugnies vi
durį. Vienas heretikas, kurs 
buvo vadinamas jų vyskupu, at
virto ant nugaros' liepsnoje. Ru
pūžė atsitūpė ant to žmogaus 
veido ir visų akyvaizdoje ėdė 
to heretiko liežuvį. Kitą dienų

jų reikalavimai, kad Saturno 
aukso amžius, apie ' kurį mes 
girdime tik pasakose, jei su
grįžtų, vargu pakaktų tiems rei
kalavimams patenkinti. Kadan
gi nėra galima, nežiūrint kaip 
dideles yra tų vyskupų paja
mos ir įplaukos, pasotinti jomis 
visų tų pasakingų išstaigų, jie 
•turi žiūrėti kitų pelno šaltinių.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

W T

TRYS KETVIRTO ALI Al

Saugumo, Stiprumo ir

Beveik per tris ketvirtdalius šimtmečio šis bankas, didžiau- 
jsias Chicagoje, neskaitant vidurmiesčio distrikto, išaugo ir išsi- 

į vystė kartu su miestu. Jis, kartu su Chicago, buvo blaškomas au
drų ir panikų, bet kiekvieną kartą išėjo vis stipresnis, saugesnis 
ir naudingesnis negu pirma.

Žmonės' kurie buvo ir yra finansų ir industrijos vadovais, 
buvo vedamoji ranka ir šios organizacijos, pagelbėdami jai at
sistoti j dabartinę nepalyginamai stiprią ir saugią vietą.

Jus rasite čia, su musų 30,000 kostumerių, parankumus, kokių 
jus reikalaujate iš savo banko,—stiprumų, ir saugumų, užtikrintų 
virš $30,000,000 turtu, pridedant dar patyrimų ir atsakomingu- 
mų tų žmonių, kuriems yra prie širdies jūsų reikalai ir interesai.

Šio banko viršininkų, direktorių ir darbininkų ambicija yra 
vesti ji taip, kad ši bankinė įstaiga galėtų bendrai žygiuoti prie- 
kyn kartu su Chicagos didumu, —kad visa apielinkė į jos vaiz
dingų bokštų žiūrėtų kaipo į ženklų Saugumo' Stiprumo ir Pa
tarnavimo.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
THE STOCK YARDS TRUSTfi-SAVINGS BANK, ' , AND
THE STOCK YARDS SAFETY DEPOSIT CO.

4150 SO. HALSTED STREET
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MULKINYČIOS TARNAI

niekai! Kokie

mai
būt

KO JIE IEŠKO?

New

ten

paleido

matosi

Skaitytojų Balsai

ATĖJO “Kultūros” No. 3 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

dvidešim- 
septynios

ŪKININKŲ VARGAI 
LIETUVOJė

name 
kad

ro nerastume.
Pati daba, pati pažangi/ žmo

nes artina, ir -bendrina, jei ne 
vienur, tai kitur. Jei kurs pa
sielgtume su mums svetimos 
varsos asmeniu šiurkščiai, vien 
todėl, kad jis geltonas ar ki
toks neturėtume teisės pažan
giais. ar apsišvietusiais vadin
tis. O dar mažiau tenka bart 
ar stebėtis, jei mes tos pat tau
tybės bent kame vienai su ki
tu turime bendra. Bart gali 
tik tas, kurs pats savęs nema-

Naminis linimentas naudojamas 
per auvirŠ 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 

uris tarptautiniai naudo-

3 u matai 
reikalas...’

Jis užsigulė ant alkūnių, ku
rios buvo uždėtos ant stalo ir 
nuo poros sprindžių atstumo 
urnai pažvelgė Robertui Neikei 
tiesiog j akis. Toks žvilgesnis... 
Lyg šypsena, lyg grąsinimas, 
lyg gili širdgėla—viskas ten bu
vo... Robertas' Neikė instink
tyviai atsilošė. Kas gi čia? Gal
va lyg ir prasiblaivėjo. 
jis dar bandė pasijuokti

“Kas gi tau per reikalas.. 
Prozit!”

Snikeris išgėrė, bet n.ebeuž

kame dalykas... 
Rėzeknėn pribuvo 

Rusijos. Ir sulai-

tą pas tardytoją 
ma numatyti — 
reikalauja...’’

Ponas Tombergas š 
vo nepermaldaujamas

kad kas non 
kitos pažiūros 

laikraščiu kame

Ir bolševikai ir papistai vie 
dalyke

Bolševikas, Rusijos gerbėjas, 
kaip ir papistas Romos gerbė
jas—man svetimi pažiūrose, bet 
jei aš su jais vengčiau s'usi- 
tikit, vien dėl jų pažiūrų, — 
tai tik savo siaurumą parody
čiau. x

sumai
lobo tik anstolis
skritis
15 mil.
išbristi
Alytaus
atsilikusios ir bejėgės kovoje 
su vargu.”
Tai ve kokį Lietuvos ūkinin

kų padėties vaizdą nupiešė su
važiavę į Kauną, ūkininkai.

Tai nebuvo kokios nors poli
tinės partijos suvažiavimas, lo
dei negalima manyti, kad' tenai 
buvo tyčia juodomis spalvomis 
viskas piešiama, idant sukėlus 
žmonių ūpą prieš valdžią. xNe; 
suvažiavimą buvo sušaukus pa
ti valdžia ir ji jame, vadovavo.

Bet kokia išeitis iš to var
go? Viso* krašto reikalai turi 
būt pradėti tvarkyti kitaip, nėr 
gu dabar, — tik tūornet pasi
taisys ir ūkininkų padėtis. Bet 
tam reikia atsteigti krašte lais
vę ir teisėtumą.

Pain-E: 
ženklią 
lamas ir giriamas kaipo skausmų 
Ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar /0c. •

Paimkite bloginusį iš visų seną 
skausmu — Reumatizmą, arba 
Neuraitj, Neuralgiją, Mėšlungi, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantj j kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu
tę patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikit! 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo Ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pau muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Tokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
pereigas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti sų kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

“Kėdainių apskrities atsto
vas praneša, kad pas juos ap
rašytų ūkių yra 700,000 litų 

Iš aprašinėjimo pra- 
Biržų ap- 

esanti prasiskolinusi 
litų ir nežino, kaip 
iš bėdų. Trakų ir 
apskritys užmirštos,

Būtinai 
pačiam 

nors pasi- 
viso kokie

he! Net ir šeimyninio gyveni
mo papročius jis išanksto pii- 

sisavino. Argi čia nebuvo pa
kankamai pavyzdžių, iš kurių 
pasimokyti?... Ne, iš tikro — 
toji gyvenimo mokykla buvo 
ne taip jau sunki.

Bostono klerikalų organas ši
taip “aiškina” socializmą:

“ ‘Kai cicilizmas išsivystys, 
sutruks jau pančiai moterys
tės, degtinės tuomet ikvaliai, 
alučio bėgs pilni upeliai’. — 
vadinasi, ir girtuoklybė. Ir 
ko čia daugiau? Tik gyvenk 
ir norėk.

“Tai toks praktikoje tfoci- 
jalizmo bruožas. Prie jo vi
liojamos tamsesnės darbinin
kų minios.”
Įdomu, kad tai parašyta net 

vedamam straipsnyje (editoria- 
le), tuoj po Velykų išėjusiam 
to klerikalų organu numeryje. 
“Krikščionybės” pavyzdys!

Tik kunigai ir jų Tamsus 
klapčiukai gali šitokiomis begė
diškomis pasakomis žmones 
mulkinti.

rasime ką nors 
drai riša.

Taigi kaltint, 
kame nors, su 
asmeniu 
bendrai ką atliepia, ne išmanu.

Mane, užpulta per “Naujie
nas” jau dviejų už parašymą 
“Keleivy” palyginimo Lietuvos 
diktatūros su Rusijos'. Vienas 
sako, kadel aš ten nevažiuoju, 
o kitas—kas aš esąs per vie
nas, kad “Keleivy” ir “Vyty” 
rašąs, iš to veda—muset tarei- 
linis esąs.

Rusiją ėmiau, ne kaipo pa
gyrimo o tik vienų taškų paly
ginimo ruožu, todėl kad ji mums 
lietuviams žinomesnė dar iš ca
ro laikų. Diktatūros, kokia ji 
nebūtų, neturiu mažiausio noio

Kaune įvyko žemės Ūkio Rū
mų suvažiavimas, kuriame da- 
yvavo ūkininkai iš visų Lietu

vos katnpų. Ūkininkų kalbose 
atsispindėjo dabartinė sodžiaus 
padėtis. Kokia ji — gera arba 
bloga ?

“Socialdemokratas” apie tai 
rašo:

“Pranešimai iš vietų davė 
visai kitokį kaimo ekonomi-

Ar nuodėmė kitur 
rašyti?

srėbė kava, 
toki pat.

“Tai mat, 
Užvakar vėl 
ešalonas' iš 
<ytas tipąs, kuris save pasiva 
dina 
ti, kuo jis save pasivadina?”

Ne. To Robertas Neikė nega
lėjo įsivaizduoti. Kodėl gi? Jam 
čia buvo taip gera.i

“Ką ten 
subjektai dabar iš ten nevažiuo
ja. Juk tam esate jus. Reikia 
juos suimti griežtai.”

“Tą mes ir darome. Bet šį 
syk reikalas visai nepaprastas. 
O tu taip ir negali atspėti, kuo 
jis pasivadina?”

“Ne... ką čia taip spiri! Juk 
aš ne koks' nors burtininkas, ar
ba kortininke.”

Snikeris nušniokštęs patrynė 
nosį raudona šilkine skepetaite, 
prisilenkė arčiau ir lyg paslaptį 
reikšdamas pašnybždėjo:

“Robertu Nelke!?..”
Pirmuoju momentu girdėda

mas pažįstamą vardą Robertas 
Neikė nevisai suprato. Tiek il
gai galvota, laukta, bijota — 
dabar stebuklingu budu viskas 
lyg pasimiršęs. Taip pat links
mai šyppsodamasis, žiūrėdamas 
į Snikerio nuleistus vokus, jis 
automatiškai ir Snikerio tonu 
pakartojo:

“Robertu Nelke..”
“Taigi. Taip jis vadinasi. Net 

ir dokumentai ant to vardo. 
Tu turi antrininką”.

Roberto Nelkės lupos, vis dar 
tebešypsojo. Bet akys jau už
temo—lyg saulutė, kuomet ją 
uždengia pilkas debesys. Ranka 
ant staltieses pradėjo graibsty- 

tis, lyg1 paklydusi. Antroji pa
mažu išslydo iš kelnių kišenes 
ir išdribusi nusirito ant .kelio. 
Dabar jau ir burna jau nebe- 
šypsojo. Atloštas kūnas pir
miausiai išsitiesė, valandėlę 

! bandė taip išsilaikyti, paskui 
urnai sudribo pirmyn. Taip 
urnai, kad Snikeris truputį atsi- 

. traukė ir žvilgterėjo į šį pasi
keitusį veidą ir Lipas, kurios 
veltui stengėsi išgauti supran
tamą žodį. (Bus daugiau)

Pažangus, arba pažangą se
kąs asmuo, turėtų plačiau gy- 
veniman žiūrėt, ne tik siauro 
nusistatymo atžvilgiu, žmonija 
susideda iš skirtingų varsų, tau
tybių, luomų, amatų, tikybų, 
pažiūrų, skonių, ir t.t. Sunku, 
ir negalima surast, kad tos pa
čios tautybės du asmenys visa
me kaip vienas sutiktų. Iš ki
tos' pusės—sunku rast, kad net 
po kitokios varsos oda. ką bend-

pasilieka artimi, 
lietuviai, taip 

kame įsitikini- 
abelnas skonis 

bendri. Neigdamas 
ar vengdamas' sutikt kunigą ar 
bolševiką juk jo nė pamokinsiu 
nė paniekinsiu, o kaip tik prie
šingai, pats save, ant juoko ga
liu palaikyt, nes, kaip sakiau, 
plačiau žiūrėdami kiekvienai

Komunistai sako, kad 
Yorko policijos komįsionierius 
atsisakęs leis»ti komunistams 
demonstruoti per 1 gegužės 
Union Sųuare aikštėje, bet pa
vedęs tą vietą kokiems 
“juodiemsiems gaivalams”, 
rių tarpe esą. ir buvusieji 
munistų lyderiai, Gitlow 
Lovestone’u. Gitlow. kaip žino
ma, buvo komunistų partijos 
kandidatas i Jungtinių Valsti
jų vice-prezidentus, o Love- 

stone — komunistą partijos 
pirmininkas. Dabar jau juodu, 
girdi, atsidūrė tarpe “fašistų” 
ir “juodašimčių”!

Bet Stalino “vaiskas” ketinąs 
vistiek neapsileisti. Jam duota 
įsakymas (“Laisvė” sako: “ko- 
manda”!) eiti j Union Square 
kad ir čia dar taip:

“Nors policmeisteris Wha- 
lenas užrašė fašistams Union 
Sųuare’ą, Ne.w Yorke, paves
damas tą vietą juodašimčių 
triukšmui prieš komunistus 
gegužės 1 d., bet didi darbi
ninkų armija maršuos į tą 
aikštę, kad užimt ją savo ge
gužinei demonstracijai.

“Tokį galutiną patvarky
mą išleido Gegužįnės Bendro 
Fronto Konferencija New 
Yorke. Pirmasai mobilizaci
jos punktas bus Rutgers 
Stfuare, iš kurio minia mar
šuos į vyriausią gegužinės 
demonstracijos vietą, Union 
Square.

“...Gegužinės Bendro Fron- 
z to Konferencija... davė ko

mandą: ‘Pirmyn, į Union 
Sųuare’ą!’ Ir darbininkų ma
sės vykdys tą. komandą Pir
mojoj Gegužės.”
Vadinasi, jeigu policijai nelei

džia demonstruoti Union Square 
aikštėje, tai reikia tyčia tenai 
eiti ir daryti demonstraciją!

Atėję į tą aikštę, komunistai, 
jeigu jie bandys ją “užimti” 
savo demonstracijai, turės, ži
noma, susidurti ir su policija, 
kuri jiems nedavė leidimo, ir 
su Lovestone’o bei Gitlowo va
dovaujamais “juodašimčiais”, 
kurie bus tenai susirinkę. Ne
sunku suprasti, kad iš to kils 
dideles muštynes, kurių rezul
tate nukentės gal būt šimtai 
žmonių.

Ko komunistų vadai ieško, iš 
kalno planuodami išprovokuoti 
tas muštynes?

Ar jiems rupi, kad po pirmos 
gegužės jie galėtų'pasigirti Sta
linui sukruvintomis savo aklų 
pasekėjų galvomis?

Garsuš Europiškas 

PAIN-EXPELLERIS 
Jau Jung. Valstijose

Gaila, kad tiedu f asistuojan
tys puolėjai, smerkdami Rusų 
diktatūrą., nė puse lupų nepra
sitarė apie Lietuvos diktatūrą, 
lyg ji butų visame kame caca.

Mano laimei nesu nė tareili- 
nis, nė guginis, 'tad mano cen
zoriai gal leis pasiteisint, kaip 
tai galiu rašyt “Keleivy” ir 
“Vyty” ir tai tuom pat “auto
ritetu” kaip ir kiekvienas, norįs 
savo mintis pareikšt.

—Anis Rūkas.

“Kaip išeina, taip... 
reįkia apmokėti. Man 
dabar pinigų reikia, 
kark, o kredito iš 
dvidešimt tūkstančių

Krėslinis piktai pažvelgė į jį 
Mat, koki draugystė 
jo akyse.

Robertas Neikė tuo tarpu bu
vo išėjęs prie telefono. Jis .pri
siminė, kad Fridą pirma buvo 
užsiminusi apie operą. Paskam
bino, ilgokai lauke. Paskambino 
dar sykį ir dar. Pirmiausia at
siliepė Amalija. Tik gerokai 
lukterėjus atėjo" ir Fridą. Jos 
balsas buvo šaltas ir rimtas.

Iš kur kalba? Aišku, iš 're
dakcijos. Svarbus pasitarimas 
su skyrių vedėjais ir kontoros 
užvaizdu... Kaip?... bet kontoros 
užvaizdą prieš pusvalandį jo 
ieškojęs' čia, namie. Taip 
jam nebuvo pranešta apie po
sėdį ir jis atėjęs vėliau. Svar
bus pasitarimas... Jos besiren
giančios į operą. Roza, mama 
irgi. Ir ponas Praulis... Ir vėl 
tas Praulis’! Bet 'tikrai pykti 
Robertas Neikė šiuo momentu 
negalėjo, šartrėžas su k’ava jau 
stiprokai migloje smegenis... 
jis galįs papasakoti ką naują. 
Obrazcovo vasarnamis jau kaip 
ir paskirtas. Ponas Sprukstinis 
pasistengęs... Taip. Tai gerai. 
Kuomet jis busiąs namuose? 
Gal, po operos mažajame parke 
Vakarienė...

Robertas Neikė nebesuskubo 
atsakyti. Klausomo joj trubelėj 
ėmė tratėti ir ūžti. Bet ką gi 
jis' butų atsakęs? Argi jis pats 
žinojo, kas su juo vyko? Jam 
buvo linksma ir smagu ir vis- 
viena.
•Vis dėlto jis išėjo iš.telefono 

budelės patenkintas. Su suža
dėtine pasikalbėjęs — gerai pa
sikalbėjęs. Dabar ir Fridą ra
miai galėjo važiuoti i tą savo 
operą. Juk jis turėjo svarbų pa- i 
sitariiną redakcijos bute... Ile,'

(Tąsa)
Matyt, Krėslinis prisiminė 

gerai, bet nudavė nustebusiu.
“Dvidešimtą... Ar aš turėjau 

kokį nors ant. dvidešimtos ?”
Ponas Tombergas 

ranka. C
“Argi tau nebuvo

tą? Valstybės banke
dešimts penki. Nuo dvidešimto1 karą sutikti poną Gulbę 
kovo.”

“A, taip — berods yra... Aš 
nežinau, kaip čia bus. Visai mi- 
zernai išeina. Dvidešimt ketvir-

Ką ten gali- 
gal užstato

Ponas Tombergas jau rengė
si. Jis dar būtinai norėjo šį va-

Tas 
įėjo į valstybės banko tarybą. 
O dabar kaip tik sprendžiama 
apie busimųjų metų kreditus... 
Ponas Tombergas nubėgo.

Robertas Neikė apsidairė. 
Pusbonkis šartrezo dair ant sta
lo, bet jis' neturėjo kompaniono. 
Aha 
šalę muzikos, nebuvo Snikeris? 
Su dviem damom. Tokios Ro
bertui Neikei šiuo momentu 
kaip tik tiko. Ekstravagantiš
kai puošnios, ultra moderniško
mis kepurėmis, erzinančiai su
kryžiuotomis kojomis, dažytais 
antakiais... Robertas Neikė pa
traukė tiesiog ten. Linktelėjo 
jau iš tolo. Damos persimetė 
žvilgsniu, paskui . pažvelgė į ka
valierių. Tas sėdėjo visai ra
miu veidu, iškilmingoj pozoj, 
lyg kokiose viešose iškilmėse. 
Lyg toji viena, kur storoka, 
šviesiaplaukė butų buvusi jo 
žmona drauge su juo iš namo, 
o a'ntroji liekni juodbruvė, jos 
sesuo.

Bet supažindinti jis nenorėjo.' 
Atsistojo, paėjo pirmyn ir tvir
tai suspaudė Roberto Nelkės 
raukę. Siaurosios akys' nuskus
tame, lygiame veide visą laiką 
rėmėsi į grindis.

“Aš tau jau tėlefonavau į na
mus. Kaip tik dabar j redak
ciją. Iš ten niekas neatsako. 
Man toks reikalas...”

Robertas Nelke žvalgydama
sis' j tas dvi damas, nutraukė 
jį prie savo pusbonkio.
*“Ar nenori karštesnės kavos? 

Aš užsakysiu.”
Snikeris sulaikė šaukštelį, ku

riuo jis rengėsi paskambinti.
“Ne... Dėkui... Neturiu laiko, 

aš užimtas. Toks

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verte Emils Skujenieks

nes' būklės vaizdą, kaip jį 
savo laiku piešė musų oficio-

Vietos žmonės be, politi
nių pažiūrų skirtumo skun
džiasi dėl vargingoš ūkinin
kų būklės. Kiaurai per visą 
kraštą visuotina pinigų sto
ka musų kaime, žmonės iš
badėję liftų ir neturi iš ko jų 
padaryti. Praėjusių metų pu
sėtinas derlius atnešė ūki
ninkams tik naują susigrau
žimą. Javų aruoduose pas vi
dutinį ūkininką butų, bet nė
ra kur jie dėti. Javų; kainos, 
ypač mūsiškių, tiek žemai 
krito, kad kai kurių, kaip sa
kysime avižos, dažnai neap
simoka už dyką eksportuoti 
užsienin. Kai kurie javai, kad 
kiek ir geriau mokami, vis 
tik tiek pigus, kad nepaden
gia ūkininkams gamybos iš
laidų. Valdiškomis kainomis 
superkama javų tiek maža, 
kad tas' supirkimas neša pa
galbos tik nykiam ūkininkų 
skaičiui, kartu numušdamas 
kainas vidujinėj rinkoj.

“Ne kiek padeda tuo tarpu 
kitos pagalbines žemės ūkio 
šakos, kaip pieninkystė, gy
vulių auginimas', paukštinin
kystė. Pas mus dar nesustip- 
rėjusios tos 'šakos gelbsti tik 
nedidelį ūkininkų nuošimtį ir 
tik tam 'tikruose rajonuose. 
Kur kitur gyva bėda, ypač 
ten, kur kraštas buvo palies
tas užpernykščių metų neder
liaus', arba kur ūkis iki šiol 
nepadarė žymesnės pažangos 
jo pagerinimo pusėn. Ir todėl 
skaudi pinigų stoka. Ir todėl 
nepakeliamti padėtis tiems 

ūkininkams, kurie gavo dėl 
vienų ar kitų priežas’čių pra
siskolinti. Ir kadangi prasi
skolinusių skaičius yra dide- 
lis, tai kaimo šauksmas' da
rosi tikrai baugus. Nėra iš 
ko sumokėti mokesčiai. Nėra 
iš ko mokėti skolos. Nėra iš I
ko aprūpinti ūkis būtiniau
siais reikmenimis, kad jį* pa
kėlus, padarius pelningesnį.

“Kretingos apskrities at
stovas skundžiasi dėl ans'to- 
lių-šeščlių; tie šešėliai slan
kioja po kaimus, aprašinėja 
ir licituoja ukius ir gyvulius. 
Tie šešėliai, girdi, naikina 
bet kurį ūkio pažangos diegą 
ir mirdina žemės ūkio kultu-
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ŽINKSNIS LINK NUSIGINKLAVIMO

Londono jurų nusiginklavimo konferencija vis tik 
nepaliko be vaisių. Ji davė trijų didžiausių pasaulyje 
jurų valstybių sutartį, kuria aprėžiami ir sumažinami 
tų valstybių karo laivynai, ir ji paskelbė ginklavimosi 
paliaubas iki 1936 metų pabaigos didiemsiems kovos 
laivams tarpe penkių valstybių.

Trys valstybės, kurioms pavyko susitarti dėl karo 
laivynų sumažinimo, yra Didžioji Britanija, Amerikos 
Jungtinės Valstijos ir Japonija. Dvi valstybės, kurios 
atsisakė mažinti savo laivynus, bet prisidėjo prie pir
mųjų trijų, pasižadėdamos virš tam tikros ribos nedi
dinti savo laivynų, yra Francija ir Italija.
* Žiūrint* į konferencijos nutarimus vien tik iš gry
nai finansinio atžvilgio, pasirodo, kad jie reiškia labai 
stambių sutaupymų valstybėms. Britanija, Amerika ir 

Japonija sutiko nestatyti viso 26 kovos laivus, po 
35,000 tonų kiekvienas laivas, kurie jau buvo numatyti 
jų laivynų programuose? Kiekvieno tų didžiulių laivų 
pastatymas ir apginklavimas kaštuoja vidutiniškai po 
50 milionų dolerių. Jų užlaikymas taip pat yra be galo 
brangus. i

Be to, trys aukščiau paminėtosios valstybės apsiė
mė dar sunaikinti 9 kovos laivus, kurie plaukioja ju
rose.

Francijos ir Italijos pasižadėjimas per ateinančius 
šešis metus nestatyti naujų kovos laivų jom taipjau 
sutaupys šimtus milionų dolerių.

Bet šitie konferencijos nutarimai dar anaiptol ne
parodo visos Londono sutarties svarbos. Šiai konferen
cijai pasisekė pirmą kartą istorijoje atlikti keletą be 
galo reikšmingų dalykų. Viena, Didžioji Britanija atsi
žadėjo savo pirmybės jurose ir pripažino Jungtinėms 
Valstijoms pariteto (laivynų lygybės) principą visose 
laivų kategorijose. Šituo susitarimu tapo panaikintos 
varžytinės dėl jurų kontroliavimo tarpe tų dviejų di
džiausiųjų pasaulio galybių. Jei šios varžytinės nebūtų 
buvusios sustabdytos, tai jos butų anksčiaus ar vėliaus 
iššaukusios karą tarpe Britanijos ir Amerikos.

Toliaus, Londono -konferencija yra pirmutinė isto
rijoje, kurioje tarp vadovaujančių jurų valstybių yra 
susitarta dėl ginklavimosi sumažinimo arba aprėžimo 
visose laivynų rųšyse, pradedant laivais, ne didesniais 
kaip 1,500 tonų, ir baigiant milžiniškais kovos laivais.

Pagaliau, toje konferencijoje surasta bendras, taip 
sakant, mastas įvairių šalių karo laivynų didumui ir 
pajėgumui matuoti. Turint tą mastą, valstybėms bus 
nesunku ateityje tartis ir dėl tolimesnio ginkluotės ma
rinimo jurose: teks tik surasti, kokioje proporcijoje 
privalo būti vienos šalies laivynas su kitos šalies laivy
nu, ir tuomet jei viena šalis sutiks panaikinti tam tik
rą dali savo laivų, tai bus aišku, kokį savo laivynų su
mažinimą turi įvykinti kitos šalys, nesugriaudamos 
nustatytosios tarpe jų pusiausviros.

Taigi premjero McDonaldo ir prezidento Hooverio 
pastangos nenuėjo niekais. Londono sutartis yra aiškus 
žinksnis link pasaulio nusiginklavimo. Tas žinksnis nė
ra taip didelis, kaip norėjo kad jisai butų konferenci
jos sumanytojai, ir kaltė dėl to puola ant Francijos su 
Italija. Bet ką darysi, kad Franciją šiandie valdo tau- 
tininkai-nacionalistai, o Italiją fašistai! Tečiaus amži
nai tų atžagareivių viešpatavimas nesitęs. Francijoje 
jau ir šiandie kiekvienuose papildomuosiuose rinkimuo
se nacionalistai gauna smūgį; gi Italijos fašistų dikta
tūra laikosi tiktai tol, kol Europoje nėra'galutiniai lik
viduotas ekonominis ir politinis krizis, kurį jai paliko 
didysis karas.

Kai tik demokratija Europoje sustiprės, tai Fran
cija su Italija prisidės prie trijų valstybių sutarties, 
pasirašytos Londone, ir jos nustatytais pagrindais ga
lės tuomet būt sušaukta nauja konferencija, kuri su
mažins ginklavimąsi jurose dar labiaus.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

teks. Sako, turiu išradus nau
ją sistemą, kad pritrukus val
gių, už pusės valandos nauji 
bus. Tuo specialistu busiąs p.

W.

Kalbos apie Jonis 
kiečių Kliubo ban- 

kietą

p-lė

Jau visur juda, bruzda, kal
ba apie busimą Joniškiečių 
Kliubo metinį bankietą. Kliu- 
ho narė p-lė Vilimaitė, north- 
sidietė, pasisakė kad ji viena 
būtinai išplatins 10 tikietų, o 
kur dar kiti North Side žmo
nės: Vincas Briedis, Antanas 
Jatulis. Jie kas metą atvyksta 
su savo armija. Be abejo, jie 
ir šiemet tą pat darys.

Dabar tik klausykitės, ką sa
ko Bridgeporto draugijų kara
lius ir Lietuvių Auditorijos už- 
žiuretojas žemaitis Benediktas 
Butkus. Jusi, Joniškiečiai, jūsų 
k Ii ubas padeda mano krašto 
kultūrą kelti, jus pirmi stojote 
“Žemaitį” paremti. Aš jums 
Joniškiečiai nors tiek padary
siu, jūsų vakare gegužės 4 d. 
tvarką palaikysiu kuogeriausia 
ir pagelbėsiu jūsų darbininkams 
prirengti ir patarnauti sve
čiams. z

Povilas Dumbrauskas, 858 
33rd street.

Neišsemiamos energijos 
niškiečių Kliulbo veikėja
A. Aneliutė štai ką priminė: 
sako, ateinantį ketvirtadienį ly
giai kaip 7 vai. vakaro užsuk 
savo radio ant WGFL, ir klau
sydamas p. Budriko radio dai
nos ir muzikos programo iš
girsi ką tokio nauja. Dar klau
siau, 'kas įgrds šokiams, atsakė 
kad ir tai jau sutvarkyta, bet 
patirsime vėliau. Taigi kaip pa
tirsiu, tai ir parašysiu.

Joniškietis.

Roseland
Golden Star Kliubo permainos

balan- 
svetai-

niškiečių Kliulbo bankieto ko
misijos narė, Stasė Šalkauskie
nė: Užtikrinu, kad kiek daug 
ir atsilankytų svečių į bankio 
ta, valgių visiems pilnai už-

KELIAS PRIE NUGALĖJIMO
ŠALČIO EINA PER VIDURIUS

Kaip tik jus pagauna šaltis, 
odos skylutes užsidaro; prakai
tavimas apsistoja. Gasai ir at
matos nebegali išeiti per odą. 
štai kodėl atsitikime šalčio pir
mas jūsų daktaro patarimas 
yra švelnus liuosuotojas, kaip 
cascara. Medicinos žinovai pri- 
pažysta, kad ji tikrai sustipri
na vidurių muskulus. Jus gau
nate cascarą jos maloniausioj 
formoj — Cascarets saldainiuo-

Trečiadienio vakare 
džio 16 <!., Strumilos 
nėjo Goklen Star Kliubas tu
rėjo ne,paprastą susirinkimą,
sušauktą apkalbėti kliubrumio 
reikalus. Kliuibrumis jau senai 
nepatenkina, yra apleistas, ne
taisomas ir labai užkampyje. 
Susirinkime buvo karštų 
čų. Balsuojant paaiškėjo, 
dauguma narių nori naujos 
tos kliulbrumiui.

Ištinkta komisija naujai 
tai surasti.
finansų raštininko ir sporto di
rektoriaus vietos J. Jasulaitis. 
Išrinkti J. Buika finansų rast, 
ir D-ras J. Makaras sporto di
rektorių. |Nors Dr. Makaras 

kaip profesionalas žmogus la
bai ‘neturi laiko, tačiau prašo
mas apsiėmė patarnauti šiam 
sezonui. N.

gin- 
kad 
vic-

vie-
Be to, atsisakė iš

Lietuvių valanda

Atsiminkite tai. kada jus pa
galinate šaltį; kada kvapas bū
na prastas; liežuvis apdengtas; 
arba jums galva skauda, ūda 
aitrumas, turite užkietėjimą.

Kam stvertis aštresnių daly
kų, kuomet Cascarets priverčia 
vidurius veikti taip greitai, ne
žalingai ir maloniai — ir kai
nuoja tik dešimtukas?

Velykų dienoje p. J. 'Budni
kas, kuris užlaiko radio krau
tuvę 3117 So. Halsted St., da
vė gana gražų programą. Pro
gramas tęsėsi d|vi valandas. 
Programą išpildė: kompozito
rius Vanagaitis, artistas Olšau
skas, J. Sauris ir Budriko or
chestras, vadovaujant M. Joza- 
vitui. Ateinantį sekmadienį, 
kaip paprastai nuo 1 iki 2 vai., 
bus irgi geras programas. Kct- 
via tądien i a.is ruduo programai 
yra nuo 7 iki 8 v. v. Stotis 
WHFC, 1120 kl.

— Klausytojas.

Tai Vanagaitis iš 
važiavo

sai kas kita, o būtent tai, kad 
patys pasikvietė daktarą kal
bėti ir patys paskui tyčiojasi 
tokiais vaikiškais (klausimais. 
Aišku, kad Sumekens negalėjo 
būti tiek jau kvailas, kad bu
tų pats tai tikėjęs ko klausė. 
Be to juk šumokoris tai bol
ševikų tikras “mokslinčius”, 
prakalibininkas ir koresponden
tas. Ten buvęs.

Pasimatysime ne 
dėlioj

Teisybes įMy lėti o j ų I >ra ugy- 
stė rengia Saunų Rožių Balių, 
balandžio 27 d., Cbicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Pradžia 6:30 
vakare. z

Žymėtina, kad atsilankiusieji 
balinu galės pastoti į Draugy
stę be įstojimo mokesnių. Tai
gi visi ir visos pasimatykime

Jš mergaičių, lankančių uni
versitetus, yrai irgi trys: Vale
rija Genaičiutė studijuoja me
diciną, Valerija čepukiute 
muziką. Abi Nar.thwestern uni
versitete. Auna Kairiutė lanko 
Ciane Gollege. Žada būti mo
kytoja.

Tas t eibė tina dar ir tas, kad 
lankantys įsiukštesnes mokyklas 
sudaro lygų skaičių — vaiki
nai ir mergaitės. Iligh Schodl’s 
lankančių yra' labai didelis skai
čius kaip vaikinų, taip ir mer
gaičių • sunku juos ir su- 
skaitliuoti. Nemaža (kadis yra ar
ti užbaigimo High Sclicol. Ren
giasi jie stoti j aukštesnes mo
kyklas. K. čepukas.

Neiškentęs paklausiau tavorš
čių, kode! jie skirsto ligonius. 
Juk ar tas' ar kitas ligonis ser
ga,—reikia visais rūpintis. Kuo
met draugija surengia vakarą, 
.tai reikia alsilanykiti ir paremti. 
Atsakė, kaip, girdi, mes galime 
remti tą narį, kuris' nekovoja 
už kapitalizmo panaikinimą. Jis 
už aklumą buvo patekęs į ka
lėjimą. *

y-

NAUJA IR GREITESNĖ KELIONĖ

Į NEW YORKĄ ir 
MONTREAL

Kun. M. X. Mockaus 
prakalbos

202 
Metrų

Lietuvių Valanda
Iš Radio VV-O-R-D Stoties

.1480 
Kilocycles

ItArptautinis biblijos
Itirinetojii susivienijimas

relis j a ii nuomones, ir augusių 
ir peraugusių visokio amžiaus, 
ir profesijos, ir lyties kuosma- 
gausiat pasilinksmino pas Va
nagą svečiuose, Lietuvių Au
ditorijoj. Buvo smagių šokių, 
gardins juoko, skambių dainų, 
puikių užkandžių, ir didelė dau
gybė kiaušinių (margučių).

Velykos tai Velykos, ir visi 
tikrai velykiškai jautėsi. Tik
tai Vanagas neturėjo laiko ve- 
lykauti, nes turėjo pilnas ran
kas kiaušinių. Visos mat ir 
visi siekia su pačiu Vanagu 
kiaušiniais pasimušti.

Vėlai vakare, tai yra anksti 
lytą, 'teko išsiskirti: Vanagas 
išlėkė į Pennsylvaniją. Linki
me jam daug kiaušinių (mar
gučių). Taip.

Balandžio 20 d. per Velykas 
kun. Mockus Mildos svetainėje 
kalbėjo apie tai “Kaip atsimdo 
Vėlybos” ir ar Jėzus prisikėlė. 
Žmonių buvo pilna svetainė ir' 
visi aitydžiai 'klausėsi, išskyrus 
vieną karštą fanatiką, kurs 
svetainėje negalėjo nusė((ė.li ir 

Jau antri metai kaip du kliu-| v’s gurn'bn\osi, ir kelis karius 
bai susivienijo. Gauta žinia, 
kad trečia draugija nori irgi 
prisidėti prie, dviejų suvienytų 
kliubų. Ta draugija yra Har- 
vijoje. Dar vardo nežinau, bet 
gavau žinią, kad neskaitlinga 
draugija nutarusi prisidėti su 
nariais ir iždu prie susivieniji
mo. Kliubų ir Draugijų. Susi
vienijimas šaukia tuo tikslu 
valdybos susirinkimą balandžio 
22 d. atvirutėmis. Smagi nau
jiena, kad dedasi draugijos. 
Manom, jog ateityj ir kita pri
sidės. Kam daug draugijų tu
rėti. kuomet galima ir vienoje 
priklausyti, ir gauti tiek pat 
pašalpos, kaip ir keliose drau
gijose priklausant. Kliubų ir 
Draugijų Susivienijime, yra trys 
skyriai. Draugijos gali pasi
rinkti tokį skyrių,kokį tik, nori. 

* ❖ «
Jau sulaukėme Velykų. Diena 

nevisai graži. Lauke lija ir ap
siniaukusi. Nevisai gražus pa
vasaris aušta. Yra ir gražių 
dienų—galima sėdėti ant suolų 
ir gulėti ant žolės, bet užeina 
vesiu dienų,—reikia kurti pe
čius. Dar ir šiuo laiku yrą 
bedarbių. Pullmano karšapėje 
žiemą geriau dirbo. Dąbar pra
dėjo’ darbas mažėt, žmonės per
kasi darbus už pinigus. Kuomet 
darbai eina geriau, tada atsi
randa tokių žmonių, kurie neno
ri dirbti, bet, kuomet sumažėja, 
tada gvoltą pradeda šaukti ir| 
puola visur, kad tik gauti dar
bą nors už pinigus. Aš pats 
pažįstu vieną tavorščių, kuris 
buvo nusipirkęs darbą. Padirbo 
porą savaičių ir paleido. Neuž
dirbo ir tuos pinigus, kuriuos 
buvo mokėjęs/ už darbą. Paskui 
kitur nusipirko darbą už pini
gus. Dar iki šiol dirba. Jeigu 
kas kitas pirktų darbus už 
nigus. tai butų nenuostabu, 
kuomet perkasi tavorščiai, 
labai keista.—ž.

Kalvarijos žemaitis.

Roseland
Smagi naujiena

North Side
Moksleivija

NEDĖLIOJ
Balandžio 27 d., 1930
.Lygiai nuo 2 iki 3:45 vai. po pietų 

Chicago daylight saving tune 
Programas bus labai įdomus.

Prasidės su orkestrą ir bus 
gražiu giesmių 

Kalbės
B. Kardelis

įvairių

Temoje:
Tikrosios Bažnyčios 

Pamatas
ir bus dviejų pasikalbėjimas.

Po išklausymo malonėkite pranešti 
savo jspudžius rašteliu, šiuo antrašu:

W-0-R-D STUDIO, 
111 E. Pearson St.

Chicago, 111.

Iki šiol 
užkariauti 
juos atsirado ir dąugiau norų. 
Nepasitenkina gavime valdybos 
vietos ir pašelpos, jie nori, 
kad draugija paranduotų ir už
laikytų burdą. Mat, kaipl^patys 
tavorščiai pasakojasi, pas juos 
yra daug tokių, kurie neturi 
burdos'. Aš pats buvau pereitą 
savaitę susirinkime, kuriame 
mačiau, kaip atkakliai tavorš- 
čiai kovojo už naują burdą. Ko 
jie daugiau užsimanys tie ne- 
dąporėti, apuokai.

tavorščių buvo noras 
draugijas. Dabar pas

Balandžio 16 d. Golden S'tai 
Kliubo paprastame susirinkime 
rezignavo finansų sekretorius. 
Jisai buvo prielankus*tavorš- 
čiams. Priešmetiniame susirin
kime labai varėsi, kad patekti 
į tą vietą. Kuomet kiti nariai 
pastebėjo, kad finansųi s'ekreto- 
riui yra daug darbo ir reikia 
algą pakelti, tai visi tavorščiai 
buvo priešingi. Jie manė, kad 
jeigu bus alga didesnė, tai gali 

I rezignavu- 
tavorŠ-

čiai nenorėjo kandidatuoti. Fi
nansų sekretorus išrinktas J. 
Ruiko. Nutarta sporto direkto
riui mokėti $25 algą. Tavorš
čiai buvo priešingi. Esą jau-

į buvo prasytas prie tvarkos, kol 
•galų gale tapo išpravodylas 

pro duris laukan. Knygų par
duota už $22.00.

Buvo djar parinkta aukų by
los skoloms išmokėti, kur Maine 
valstijos papistai kunigai buvo 
prieš kun. Mockų užvedę. Ta 
byla padarė daug išlaidų aibiem ir ktyi pasiimti, 
pusiūms, bot žinoma, kas lai šio sekretoriaus vietą 
reiškia juodajam Romos Iraš
tui. Kun. .Mockui ginti patys 
susipratę darbininkai skolino. 
Dabar p. Mockus stengiasi at
silyginti. (Surinktą $37.70. Už
prijautimą kun. Mockūs širdin- nuoliai gauna visus patogumus, 

jie gali dirbti 
Išrinkta komisija 
seimy n i š ko i š va ž ia v i mo. 
vakarai nusisekė.
Kliubui vakarai sekasi. Jeigu ne 
vakarai, tai kliubas srovėtų 
prasčiau, negu kitos draugijos.

—R.

gai dėkoja.
Per Velykas 'taįp pat kalbėjo 

imdamas faktus iš 'biblijos, ir 
rodė pavyzdžiais kaip kunigai 
yra išdrik’uoti iš tos biblijos 
kratinio parinkti atatinkamus 
sakinius žmonėms mulkinti, ir 
sia.vo bizniui daryli. Visi klau
sėsi su tikru |domumu, išsky
rus porą biblijos “studentų”, 
kurie nekantrldj tryrte ' sėdy
nes j kėdes. Buvo keletas pa
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
gerai atsakė.

pasaulio Vergas.

be atlyginimo, 
surengimui 

)vykę
Gojden Star

Trys traukiniai
į Montrealą

Išeina iš Chicagos (Dcarborn Stoties) 9:05
Ateina i Montrealą 7:20

Trys patogus dieniniai išvažiavimai. 
Maple Leaf ir International Limited turi 
gonus, įrengtus su radio jūsų pasmaginimui kelionėje.

Du traukiniai
J New Yorką
Išeina iš Chicagos (Dearborn stoties)
Ateina i Ncw Yorką (Penn. stotj)

Keliaukite sceniškuoju keliu i New Yorką per Niagarą Falls, 
ir palei gražiąją Susųuehanna 

Jus atvyksite i pačią Ncw Yorko hotelių ir laivų prieplaukų 
- j Pennsylvania stotj. “Maple Leaf” yra įrengtas su radio;

“Maple Leaf” “Int. Ltd” “Intcr— 
City Ltd.” 

r. 6:30 v. v. 11:50 v. 
r. 4:45 v. v. 10:00 v.
Vėliausi įrenginiai, 

observation lounge va

v

“Maple Leaf” “New Yorker” 
9:05 v. r. 12:45 v. p. p. 

10:15 v. r. 5:45 v. p. p.

Pennsylvanijos Molinuosius Kalnus 
upę. 
širdį 
abu traukiniai turi observation lounge vagonus.

C. G. ORTTENBURGER. Gen’l We-f PlSs. Ag’t
4 S. Michigau Avė., Chicago, III. 

TeL Randolph 8770

GrandTrunk
Canadian National

Eitra Grand Opening
Nauja Automobilių Agentūra

White Sox Motor Sales
610 West 35 Street

North Sidės lietuviai tikrai 
myli progresą — nori, kad jų 
vaikai pasiektų įsiukštcsnius mo
kslus. Ypačiai progresyviškoji 
lietuvių dalis rūpinasi savo vai
kų isiteitimi. Didžiuma tėvų ne
turėjo progos pasiekti aukštes
nio mokslo, o kailkuris neturė
jo progos net visai mokyklos 
lankyti, Ihet jie supranta mok
slo reikšmę ir nori, kad bent 
jų vaikai pasiektų tą, ko ne
galėjo pasiekti jie patys.

Kiek teko sužinoti, lankan
čių universitetus i'š vaikinų yra 
sekami: Albertas LįdikevičiiB 
yra baigęs Northweslern uni
versitete keturių metų Liberai 
Arts kursą. : Diabar mokinasi 
De Paul universitete advoika*- 
turos. Turi kilias svajones ir 
atsidavęs mokslui. Frank Li
leikis irgi lanko De Paul, mo
kinasi advokatūros. Walbate 

I Miliauskas eina Annour Tech-
uždegimas. Bet man keista vi- nologijos Institutą.

Iš Rožių Žemės
Pasikvietė ir pasityčiojo

Nebelabai pamenu, rodos, 
tai kcvo 16 d. Man pasitaikė 
i'uti garadžių komunistų su
rengtose prolckcijose, kur Dr. 
Dundulis .pakalbėjo apie ligas 
ir kaip jų apsisaugoti. Gražiai 
papasakojęs d-ras paklausė, gal 
kas nori kokių paklausimų. Ir 
'tai vienas, Sumekens, paklau
sė, saiko, a’š, sako, noirėčiau 
žinoti kaip tie plaučiai užside
ga, ar jie, sako, dega su didele 
liepsna ar tik taip sau su ma
ža liepsnele.

IM’ps pasikasė net galvą i 
lokį klausimą, ir pamąstęs pra
dėjo aiškinti, kas yra plaučių

Chicago, III.

Tei. Yards 0699 ir Boulevard 8642
Bus parduodami šie vėliausios mados automobiliai: Willys- 
Knigh't, Willys Six, Willys Eight ir Whippet už labai nu
žemintas kainas, nuo $541.00 iki $2095.00 Pilnai prireng
ti važiavimui.

Grand Opening bus 26 dieną balandžio, 1930 m. Kvie
čiame visus lietuvius atsilankyti ir susipažinti su mumis, 
o mes užtikrinam patarnauti teisingai ir sąžiningai, nes 
mes esame pilnai patyrę tame biznyje, kaipo savininkas 
S. Rumchaks, taip ir pardavėjai A. Jankaitis ir J. Bartin.

Rožių Žeme
žmo-
gar-

pi- 
bot 
tai

r Severą’^

2 šmotai

3 šmotai

3621-23-25 S. Halsted St

Su saviškiu ir sergančiu 
gumi tavorščiai rūpinasi, 
sina gazietoje atvejų atvejais, 
bet kuomet kiti serga, kurie ne- 
[priitaria jų bizniui, lai jų nema
to. Aš turiu mintyj ligoni V.

PAILSĘS?
Esorka Suteikia Naują 

Gyvenimui Prasmę!
Jeigu jūsų virfildniino siste

ma tinkamai veikia, jus galite 
daug' žaisti, daug- dirbti ir pil
nai džiaugtis gyvenimu. Var
tokite Esorka, laiko jtodytą 
tonikų, kad palaikyti normalų 
virškiniim), palenrvinti pilvo 
pakrikimus ir pašalinti, konsti- 
paeljų. Klausk savo aptieki- 
ninku. 17

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Grožė ir Komfortas 
Visame Pilnume

S37.55
Viena iš musų naujausių prekių. Nepaprastai pa
togus setai su rųinkštomiš plačiomis nugaromis ir 
didelėmis rankų paramomis. Apmušti su augštos 
rūšies mohair parinkčiausių spalvų ir raštų. Ap
verčiamos paduškaitės su sprenžinomis.

Central District
Furniture Co.

“Lietuva iki Vy 
tauto Mirties”

ISTORINĖ LEKCIJA

kurią skaitys

JUOZAS PRONSKUS

Nedėlioj,

Balandžio 27, 1930
Mildos Svetainėj,

3142 South Halsted St

Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga 25c.

Malonėkite atsilankyti
Kviečia

Visuomenes Darbo Sąjunga
m
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MUSŲ KONTESTANTŲ STOVIS

Z Čia jos buvo, čia jų vėl nė

III.

..K,
5605

MISS HELEN 
REDULIS

LAIUSNIS 5-tas
Dovanos vertės $1,000
Reikia balsų 28,000

LAIPSNIS 2-ras
Dovanos vertės $100
Reikia balsų 3800

a. Povilaitis

< ,PSNIS 1-mas 
/uvanos vertės $25 
'.teikia balsu 1100

K. P. DEVEIKIS

LAIPSNIS 4-tas
Dovanos vertės $500 
Reikia balsų 15,000

LAIPSNIS’ 3-cias
Dovanos vertės $250
Reikia balsų 8000

PRANAS 
JURĖNAS 

5823 S. Troy St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

14,203

MISS VICTORIA 
WILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III. 
Turi balsų 

4031

P. AtkočiUnas 
—ATKINSON 

4034 W. Madison
Chicago. III.
Turi balsų

2270

LAIPSNIS 6-tas
Dovanos vertės $1,550
Reikia balsų 38,900

Mrs. D 
Žukas

4400 S. Rockwell
Avė., Chicago,

Turi balsų
9425

207 Julės Street 
Westville, III.

Turi balsų
8003

nei nepajuto- 
raeis ir

kurioje privalote nuoširdi 
subrusti. Kontesto darbas ju
mis šaukia, kontesto darbas ju
mis laukia. ‘'Naujienos” yra gi
liai užinteresuotos jūsų darbu, 
atydžiai seka jūsų veikimą, jū
sų kilnius norus jų labui. Te
gul būna jūsų rezoliucija laike 
šių 38 dienų, kad dirbsite su 
pasišventimu, idant padarius iš 
savo darbo naudą sau ir “Nau
jienoms”. Laukiam.

11;i kontesto užbaigai liko tik-
38 dienos. Musų gyvenime 

— metai, mėnesiai, savaitės ir 
dienos; slenka nepaprastai grei
tai
ra. Nuo kontesto pradžiai pra
ėjo 72 dienos 
inc /kaip jų ir nėra, 
likusios 38 dienos irgi nei ne
pajusime, kad jos it. kumparas 
be druskos išnyks’. Dabar drau
gams kontesitantams jau nėra 
galima sakyti, kad kontesto 
užbaiga dar toli, spėsiu pasi
darbuoti. Ne, dabar jau mes 
visi turime pripažinti, kad kon
testo užbaiga arti. Dabar kaip 
tiktai yra atėjęs laikas rimtam 
kontesto darbui. Visi jūsų 
prospektai, kurie yra ža
dėję biznio baigiantis kontes- 
tui — tuoj matykite juos. Kla
binkite jų duris, priminkite 
jiems jų pasižadėjimus’.

Taip, dabar kontesitantams 
atėjo darbo valanda, valanda,

Laike praeitos savaitės stam
bų progresų kontesto darbe pa
darė kontestan'tas P. Jurėnas. 
Jis yra arti išlyginimui 4-to 
laipsnio. Reiškia, kontestantas 
P. Jurėnas' nei Velykų švenčių • 
nepaisė, bet dirbo. Po jam sa
vo sėkmingu darbu seka kon- 
testairtas K. G. Urnežis. Kont. 
Urnežis iki šiam laikui buvo 
tarsi kiek sutingęs’, nesidarba- 
vo, bet laike Velykų savo spė
kas sustiprino, taip kad su sy
kiu i 2-rą laipsni įėjo. Kontes- 
tantą G rideną velykiniai margu
čiai irgi padrutino, žaibiškai iš 
nongradiečių kiautų išsirito. 
Dabar jis jau pirmame laips
nyje. Kontestantas P. Lukaus- 
kas irgi į pirmų laipsni įsikėlė, 
neatsiliko nuo jų ir W. Košis. 
Kontestantas W. Domaševičius 
progresuoja. P-as( J. Maksvytis, 
Hammond, Ind., kontestantas 
tik su Velykomis, iš numirusių
jų prisikėl: 
diečius. —<

ė — jis pas nongra-
Julius Mickevičius,

N.” Kontesto Vedėjas.

G. URNEŽIS..
S. Throop St. 

Chicago. III.
Turi balsų

4050

PETRAITIS
1828 Green St., 
Rockford. III.

Turi balsų
2115

J O P/ VVASKE 
1451 West ♦Van 

Buren St. Chicago
Turi balsų 

4030

ALEX 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

4029

1740 Beecher St., 
Detroit, Mioh.

Turi balsų 
3901

W. BUKŠNIS
7707 Hartvvell Avė. 
Dearborn, Mich.

Turi balsų
3895

JOS. MITCHELL .
906 Prescott St., 
Waukegan, III.

Turi balsų
3889

GEO. SUGZDINIS
504 S. Binkley Av. 
West Frankfort, III 

Turi balsų 
3847

W. GRITENAS 
3241 S. Halsted St.

Chicago, III.
Turi balsų

x 1870

THOMAS 
ALEKSYNAS 

1322 Anderson PI., 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi balsų 

1750

1518 So. 48 Ct., 
Chicero, III.

1701

K. PETRAUSKAS
2311 S. Leavitt

Chicago, III.
Turi balsų

1780

st.
WALTER 

DOMASHEVICH 
841 Brooklyn St. 

St. Louis, Mo.
Turi balsų 

1657

A. JOKANTAS
3934 S. Rockwell St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1590

A.VASILIAUSKAS'
4071 Archer Avė.

Chicago, III.
Turi balsų

1340

MRS. ANNA 
BAKES

915 W. Church St., 
Benton, III, 
Turi balsų 

1260

P. TIŠKEVIČIUS
27 Norwood Avė., 

Brooklyn. N. Y.
Balsų turi 

1255

1202

1018 Chicago St., 
Michigan City. Ind,

P., LUKAUSKAS

J. ČEPONIS

So. Richmond4111

P. SAVICKASSt.. Chicago, III.

Turi balsų
CH. SHATTAS

114 Moultrie St., 
Pittsburgh, Pa.

LAIPSNIS 1-mas
Dovanos vertės $25 
Reikia balsų 1100

W. KOŠIS
515 Hurlburt St., 

Peoria. III. 
Turi balsų

1I

NON
GRABUS

NON
GRADUS

J. MARTIN 
4604 — 7th Avė, 

Kenosha, Wis. 
Turi balsų 

1200

MRS. M. R. 
KEMĖŠIS

2 Broadvvay, 
Melrose Park, III.

Turi balsų
1200

JOE VALAVIČIUS,
3725 Fir St., 

Indiana Harbor, 
Ind. 

Turi balsų 
1211

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė 
Chicago, 
Turi bj 

1209

PAUL
2436 N.

MILLER
Marmora 

Avė., 
Chicago, III. 
Balsų turi 

1239

1310 P. D. ANDREJUS

Pentwater, Mich.
Turi balsų 

1215

Turi balsų
1201

JOHN RUIKO
12331 Emerald Av.

Roseland, III.
Turi balsų 

1243

P. DžIAUGYS
MARCINKEVIČIUS

6029—34th Avė.
19 Montrose Avė,

Kenosha, Wis.Toronto, Ont.,
MISS ALDONA

WALTER MALUSCanadaKAZYS BRAZAS’,ST. ŽUKAUSKAS',JUZELIŪNAS VAITKUS 6733 Baylis Avė.,
1709 W. 15th Avė., Cleveland, Ohio.

J. N. ZIČKUS
539 Coli. Avė..

E. St. Louis, III.

3222 R St. South 
Omaha, Neb.

42 Keith St..
Lee Park, 

Wilkes-Barre, Pa.

AUG.
JANELIUNAS,
2045 Osler St., 
Regina, Sask„ 

Canada

Sydney Minės, N.S
Box 436, 
Canada

4441 S. Campbell 
Avė., 

Chicago, III.

1843 S. Halsted St., 
Chicago. III.
Turi balsų

1250

F. JANKAUSKAS,

1702 — 74 St.,

Kenosha, Wis.

JOE BLOŽIS,

7153 S. Morgan St.

Chicago, III.

PRANAS

A. SMIGELSKIS

Gary, Indiana

STEPONAITIS

1023 Gideon Ct..
Raciee, Wis.

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whyte, Man., 
CANADA

MAKSVYTIS,

j 506 A mes Avė.
Hammond, Ind.

JOE. RIMKUS
900 W. 37 St.. 

Chicago, III.

CHAS. M.
RACHAITIS’, 

806 % E 
Washington St. 
Springfield. III,

MISS Z.
KONDROTAITĖ

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

MRS. N.
S. K. RAKAUSKAS

V. PARENDIS,

Box 924

K. SITAVIČIUS,

731 W. 18th St.

Chicago, III

KAVALIAUSKAS

4104 Mongomery 
St,

Chicago, UI.

G. NAUJOKAITIS,
118 S. Hesperia St. 

Collinsville, III.

6400 Maryland Avė.

Chicago,

Zeigler, III.

F. GEISTER,

4337 So. Hermitage 
Avė., 

Chicago, III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuva Ligi Vytau
to Mirties

Paskaitos turinys

1
LIETUVIŲ GIMINĖS PRIEŠ

ISTORINIAIS LAIKAIS.

Didelės prosenoviškos kultū
ros paveldėjimas. Priežastys, at- 
skiedusios lietuvių giminės ša
ką nuo jos bendro kamieno. 
Migracijos banga iš Pietų Šiau
rei!. Arioniškos 'kuliturois cen
tro persikėlimas arčiau Pabal
tijo.

II
LIETUVIŲ GIMINIŲ VAID
MUO ŠIAURĖS EUROPOS Iš-

BUDIMO GADYNĖJ. ?

IV 
LIETUVOS EKSPANSIJOS Į 

RYTUS PRIEŽASTYS 
IR VAISIAI.

Valkarinių provincijų nyki
am kryžiaus vergijoj. Slavų 
r.p.vP.eiškimas Rytuose. Lietu
vos savisaugos politika. Žūt bū
tinas laikymasis Baltijos pa
krančių. Žemaičių vaidmuo Lie
tuves valstybės atsparumui.

V
LIETUVOS IŠKILIMO PUSIAU
DIENIS IR VAIDMUO EURO

POS ISTORIJAI.

tą juodu buvo susikibę ir G ag-1 
non laimėjo, nukirsdama® savo 
oponentą net tris kartus nuo 
kojų. Tai buvo didžiausias siur
prizas, kadangi daugelis manė, 

; :i;g Griffiths trumpoj ateityj; 
, laimės pasaulio čempionatą’ 
Tuoj po to Griffiths ta negar
bingą pralaimėjimą pasiryžo 
mitrinti ir iššaukė Gagnon an
tru kartu persitikrinti. Tasai 
sutiko, ir rezultate rytoj turė

jime labai įdomiai bokso rung
tynes.

Paskutinės žūtbūtinės imty
nės su vakarais ir rytais ir 
galut’nas laimėjimas, ‘Vytauto 
curopeizacijos politika. 500 me
tų sukaktuvės nuo Vytauto 
mirties.

susikibimas

Roseland

įdomus numeris. Tai Kalifor
nijos milžino Janulio susirėmi
mas su “draiku” Bancevičium. 
Pasakojama, kad Janulis esąs 
nepaprastai tvirtas vyras. rJ$- 
djel bus laibai įdomu pamatyti, 
ar dzūkas galės įjam ką nors 
padaryti. x — N.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, 111.
-------O-------

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligąs vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Migracijos banga iš Šiaurės, 
j Pietus. Lietuvių giminių san
tykiai su Pabaltijo kaimynais, 
ir ryšiai su pirma gyventais 
kraštais. Azijos hordų invazija 
ir Europos mišinys. Pirmieji 
lietuviškos valstybės požymiai.

III
LIETUVIŠKAI - ARIONIŠKOS 
IR KRIKŠČIONIŠKOS KULTU 

RŲ SUSIRĖMIMAS.

Priežastys, privertusius lietu
vių giminėms jungtis. 700 me
tų sukaktuvės nuo pirmo di
džiojo kryžiaus karo prieš Lie
tuvą. Lietuvių kultūros skirtin
gumas ir pasiryžimas ją ginti. 
Kaip iškilo Nemuno ir Gedimi
no dinastijos. Lietuva paskuti
nė senovės tvirtovė Europoje'.

Svarbus susirinkimas įvyks 
balandžio >25 d. 1:30 vakare, 
p. Strumilos svetainėj. Susirin
kime bus raportai iš politikes 
lauko. Tad ateikite išgirsti Ge
resnės Valdžios įKliubo veiki
mo pereitais rinkimais ir ką 
žada toliau veikti. Ateikite su 
naujais nariais. Kas neimi šių 
1980* m. kortelių, gali g? u Ii po 
$1.00. Prisirašyti pas raštinin
ką A. M. Barčių, brolių Wait- 
ches raštinėj. Ten visada nlm- 
(ihmas kliubo paštininkas.
Liet. Geresnes Valdžios Kliubo 

Korespondentas

Kliubų
Kaip žinia, Universal kliu'bo 

•r išlikai Tyloj risis su roselan- 
diečiais. iRisis jie ne Roselande,/ 
o neutralėj kolonijoj. Būtent, 

I Maniue.lte Park parapijos sve- 
I tainėj. Reikia/ pasakyti, kad 
iroselandiečiai turi tikrai tvir- j
! tų vyrų ir neblogų ristikų, su 
kuriaiš bridgepor t iečiai fonių 
negalės krėsti. Bet kuris kliu- 
bas 'nelaimėtų, tačiau ristynės 
bus tikrai geros, — ristikai 
imsis ibe jokio susimylėjimo.

Bus dar ir kitas nepaprastai
I —...................... —

Lietuves Akušeres__
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

SPORTAS
Rytoj įvyks bokso 

rungtynes

i Byloj Chicago Stadiume įvyks 
štai svarbios bokso

: rungtynės. Susikibs Tuffy Grd- 
fiths su Jack Gagnon. Jau kar-

URŠULĖ MILKINIENe 
po tėvais Kudulaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 23 d., 3:30 vai. po 
piet, 1930 m., sulaukus 46 me
tų amžiaus. Gimus Šiaulių ap
skrity, Meškuičių parap., Dary
siu kaime. Amerikoj išgyveno 
29 metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Stanislovą, (luk
teri Marijoną, žentą Raymond 
Kogut, ir anūką Raymimd Ko- 
gut, J r., dvi seseris 
ją Lečkauskienę 
Kazakauskienę ir 
taną ir gimines 
velj ir brolį, 
randasi 2951

Laidotuvės 
balandžio 26 
namų 
P 
rio.ie 
maldos už 
ten bus nulydėta į šv. 
ro kapines.

Visi a. a. Uršulės 
nes giminės, draugai 
tami esat nuoširdžiai 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuiludę liekame
Vyras, Duktė, Žentas, Anūkas, 
Seserys, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tol. Yards 
1711

Eiuili- 
ir Antanina 
š vogė r j An- 

o Lietuvoj tė- 
Kunas pašarvotas 
W. 39th St.

Įvyks 4 sųbatoj, 
d., 8 vai. ryte iš 

Nekalto Prasidėjimo 
šv. parapijos bažnyčią, ku- 

atsibus gedulingos pa- 
velionės sielą, o iš 

Kazimie-

Phone 
/ Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

I

Graboriai

BUTKUS
Undertaking Co. 

p. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

________ Graboriai_____ _
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas Vlrginia 0030 
Bes. Tel. Van Buren 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 Iki 8 vakaro. NedSliom nuo 10 iki 12 dic- 

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Fran'klin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro
-------- O--- -

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVKH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
• SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir • 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

jog 
jos

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St„ Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
----------- o-------r—

ŽMOGAUS 
AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 s
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 0464

——o-----
Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel. Cąnal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

-------O-------/

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius*

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas mpterįŠkų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3600 W. Roosevelt R<L 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir duO 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomii 

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai
-——-o--------

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakėre.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

----- —io---------

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS .
• ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Ncdčliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Frųnklin 2460
Leonas S. MĖkelonis

Advokatas
10 So. La Salio'Street

Vakarais nuo 6 ii i 9 vai.
Phone Rovlevą. d ' 1

3315 So. Halsted Street 
--------—

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASTTJAUSK A S)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3211 S. Halsted Street
Tel. Vieton 0362

Valandos — 7 iki 9 vakare
OLis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v. 

-------O------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistaš

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rezidence Phone Hemlock 7691

— ‘ '''-y- ■■ ■'■ ........................

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg„ Room 309 
1608 Milwaukce Avė. 

Corn. North Avė.

CHICAGO, ILL.Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN A. L. Davidonis, M. D.
491D So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: ?

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-- --- o——

Graboilius ir
Ba otojas

DYKAI KOPLYČIA 
l’ersanulome automobilius viso

kiems reikalams.

557 N. Paulina Street 
arti Wabansia 
CHICAGO

DR. J. RIMDZUS 
Chiropractor 

4650 S. Ashland Avė. 
Tek Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

IGN. J. ZOLP
Pigiausia^ Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203'

1327 So. 49 Ct.

Telefonas ♦ i
Cicero 3724

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
-------<)-------

osm

PERKĖLIMAS' KUM)

Milkinie 
ir pažįs 

kviečia

LEONARDAS LUKŠTĄ

m?

*

1500 S. 19th Avė., 
Cicero, 111.

Tel. Cicero 3760

26 <L. 1990, 2:30 vai. po 
Taipgi paminėti dešim- 

mėne-ių tėvo Vlado Lukš- 
mirties sukaktuves.

N uliudc.
Moteris Stanislava; Vaikai 
Vladislovas ir Robertas,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 20, 1921 metais. Gimė 
rugsėjo 19, 1924. Palaidotas 
gi rugsėjo 22, 1924 Šv. Kazi
miero kapinėse.

Balandžio 26 d., 1930, jo ku
lias bus perkeltas į nuosavą lo
tą ir padėtas šalę tėvo.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, pažystamus ir drau
gus, kurie turės laiko, dalyvau
ti perkėlime a. a. Leona/do 
Lukštos kūno subatoje, balan- 
.džio 
piet. 
ties 
tos

SHEPUTAITĖ 
su šiuo pasauliu 
dieną, 3:07 vai.

KOTRYNA
Persiskyrė 

balandžio 22 
po piet, 1930 m., sulaukus 18 
metą amžiaus. A. a. Kotryna* 
gimus Chicagoj. Paliko didelia
me nubudime motiną Stanisla
vą, po tėvais Nevardauskaitė, 
tėvą Jokimą, pusbrolį Juozapą, 
ciocę Pauliną Pinienę. du dė
des — Antaną Ncvardauską ir 
Baltramiejų Šeputį, ir gimines. 
Runas pašarvotas randasi 9035 
S. Greenvvood Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 26 d., 8 vai. ryte iš na
mų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, Roselande, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš teų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kotrynos Sheputai- 
tės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
Tėvai.. Pusbrolis, Ciocč, 

Dėdės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

Ofiso ir Reę. Tel. Boulevarcf 5913

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

Seredomįs nuo 9 ryto iki 12 dienosPhone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas 
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Simpatiškas 
Mandagus - 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tek Blvd. 3201

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Akių Gydytojai
Tel. Victorv 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Neda
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos riuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VĘZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
11’45 Milwajikee Avenue

Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

J. P. WAITCIIUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn S t.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis 

-------o-------

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.'
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakąre 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

. LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvaukee Avenue, lioum 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.; 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
. — Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir. akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S’t., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiorb 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

■y'a.rcls

DR. M AURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki i2. į
Rez. Telephone Piaza 3202

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Ix?avitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki G

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
r.oom 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas BagdŽiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTfCAJ'SKAS
ADVOKATAS

29 So. La Du St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija ..ja L n-n Av.

1 ei. I rospr'vt .jokio
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Tarp Chicagos I CHICAGOS
Lietuviu ŽINIOS

a/tsidurė, Jis maino, kad grei
čiau jie turėjo būti magikai, 
o ne plėšikai.

Pirmoji Gegužės - 
Darbininku Šventė

Sekmadienį prasideda 
vasaros laikas

Pirmoji Gegužės yra istoris-

švenčia viso pasaulio •■susiipra- 
tę darbininkai. Ji yra vienin
telė darl.-’ninkiškos klasės šven
tė. Chicagos lietuviai darbinin
kai šiemet .rengiasi tą svarbią 
.šventę tinkamai paminėti. > Pir
moji Gegužės šventė pripuola 
sekarrĮij. ketvirtadienį. Chicagos 
lietuviai darbininkai ją pami
nės — Mildos svetainėje, 3112 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Pirmos Gegužės apvaikšėio- 
jime bus tai dienai pritaiky
tas atitinkamas programas. 
Kalbės P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius ir žymus visuome
nės darbuotojas Dr. A. Mont- 
vidas. Dainuos Pirmyn mišrus 
choras, bus ir daugiau pamar
gini m ų vakaro progname.

Chicagos lietuviai darbinin
kai, nepamirškite, kad seka
mas ketvirtadienis yra jūsų 
šventė. Bukite patys, kalbinki
te savo draugus darbininkus, 
kad ir jie dalyvautų savo šven
tės lapvaikščiojime.

— Maxim Lupus.

Aitrinanti sekmadienį prasi
deda taip vadinamasis dienos 
šviesos taupymo laikas, tai yra 
’a.i'krGtlžiai visą valandą įsiva
romi pirmyn. Tam atlikti, šeš
tadienio vakarą einant gult pa
varykite savo laikrodi vieną 
valandą pirmyn, ir rytmetį at- 
sikelsite jau pagal naujo laiko.

Kada Jus Prarandate
Spėkas ar Svarumą

Vyrai ir moterys, kurie yra silpni ir II- 
L'iiisti ir turi prastą apetitą, nevirškinimą, 
kem'iu nuo našą ar išpūtimo pilve ur vidu
riuose, inkstų ar pūslės įdegimo, ar chroni
nės konstipaeijus. turi imli Nuga-Tone ir 
pastebėti pastebėtiną pagerėjimą, kuris seks 
jau tik už kąlių /dienų.

Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligas gimdan
čių nešvarumų, kurie padaro, 
skurdų. Jie suteikia jums 
pagelbsti virškinimui ir nuguli gasus 
pūtimą pilve nr viduriuose, 
gi nuramina pakrikusius nervus, 
inkstų ar pūslės įdegimą, stimuliuoja ir su
stiprina silpnus, neveiklius organus, paga
mina užtektinai raudono, sveiko kraujo, ne
gali konstipaciją, 
viliantį miegą ir 
liesiems kūnams.

Nuga-Tone yra 
stų pardavėjų. __  ...
turi jų stake, paprašykit j| užsakyti jų dėl 
jus iš savo džinberio.

NAUJIENOS, Chicago, III Ketvirtadienis, baL 24, 1930

gyvenimą 
geresnį apetitą, 

ar iš- 
Nuga-Tone taip- 

pašalinu

Automobiles

2%.

s.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolom

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių Jr
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

L. FABIAN, Mgr
809 W. 35 St

----- o-----

Al Capone atiduos Ha-
gos Tribunolo Teismui

suteiki, i poilningą, 
prideda sveiką rauineiią

pardavinėjamus visų vai-
Joigu jūsų pardavėjas ne-

PRANEŠIMAI

GARSINĖMS
NAUJIENOSE

Al Capone pasekmingai ta
pęs visų Chicagos kriminalistų 
karalius, ramia širdžių išvažia
vo T savo Floridos dvarus žve
joti (panašiai kaip ir preziden
tas Uoover daro); tuo tarpu 
atsitiko netikėtas nesmagume- 
lis. Policija apsilankė jo šta
be Leyington Hotel, ir besi- 
čiupinėdama rado 5 dėžutes su 
nuodingomis dum-dum kulko
mis. Tos kulkos, įšovus į žmo
gų, tuojau užkrečia kraują ir 
žmogus turi būtinai mirti. Są
ryšy su tuo radiniu, esą daro
mas policijos raidas ir į Capone 
privatinius rumus, vadinamus 
“Padugnių Dangus”, 
nuodingos kulkos yra 
stos ^tarptautinėmis 
spėjama, kad (Japone, 
cagos valkata,
Tarptautiniam Tribunolui 
goję. Chicagos teismui 
aukštas asmuo, Capone...

uždrau- 
(eisemis, 
tas Chi- 

bus atiduotas 
Ilaa- 

per

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Erskine

Pavasario švaros
šaukimas

atsi-

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas
y

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body 

834 W. 35th St., 
Phone Yards 1806 
CHICAGO. ILL.

y

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių dresiuke pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Ketverge ir Pėtnyčioj 
Balandžio 24 ir 25

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Hell’s Heroes”
Sujudinantis veikalas'

Dalyvaujant
Charles Bickford, Raymond

Hatton, Fred Kohler
laipgi

Vitaphone Vodevilio
v Aktai
“Voice of Ilollyvvood”

Kalbanti komedija
“Trouble for two

Kalbančio* tinto*.

Thompson atsi san
tvara moka gerus

Chicagos LieUivių Socialistų S.-frost 
Chicagos Centralinės kuopos susi
rinkimas įvyks subatoj. bal. 2Q d.. 
7:30 v. v., Meldažio svet., 2244 W. 
23 PI. Drg. P. Grigaitis duos pra
nešimų tam tikrais dienos klausi
mais. Vėliau eis diskusijos. Turėsi
me apkalbėti ir kai kuriuos svarbes
nius klausimus. Kviečiami ir nauji 
nariai įstoti į šių 1/SS. kuopų.

. Sekretorius.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų Ii- 
itg ii-' ffU- ^ol kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 

kykit pas mane. Mano pilnas išegzaininavi- 
mas atidengs juaų tikrą liga ir jei aš apsi- 
i rusiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino išegzaminavlmo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioį nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
'-------o-------
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PRANEŠIMAS
“LIETUVA IKI VYTAUTO 

MIRTIES”
Tema žingeidžios istorinės lekci

jos, kurių skaitys JUAZAS ĮPRONS- 
KUS, nedėlioj. balandžio 27, 1930, 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St. 
Pradžia 10 vai. ryto, įžanga 25c. Ma
lonėkite atsilankyti. Kviečia

Visuomenės Darbo Sąjunga.

“Birutės” 
ketvergo vakare, lygiai 
kare, Gage Parko saloj, 
dainininkai-kės pribukit

choro praktika įvyksta 
8 vai. va- 
Visi choro 

laiku.
Valdyba.

Norintieji garsintis 
Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

o
Visu S. L. A. seimui 

sijų ir sykiu atstovų 
bus ketvirtadienyje, balandžio 24 d., 
7:30 v. v., Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Malonėkite 
jutinai būti, yra daug reikahj ap
tarti seimo rengime.

S. L. A. 6-to Apskričio 
Pirmininkas. J. Stungis.

rengti komi- 
susirinkimas

Liet. Daktarų Dr-jos pa- 
susirinkimas prieš vasarini 
atsibus penktadieny, bal.

CLASSIFIED ADS.
..............  l ■ .......... < ..........

Baby Chicks
Vištukai

tAmer.
skutinis
dyklaikį
25 d., 8:30 vai. vak., Universal Stato 
Bank Klube, 814 W. 33rd St.

Meldžiame nesivėluoti, nes yra la
jai svarbus reikalai laukiantys ga- 
utinio išsprendimo.

Dr.. A. L. Graičunas, sekr.

VIŠTUKAI

Paskolos suteikiamą 
j viena dieną2- RI MORGICIAI

3- TI MORGICIAI 
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate
kontraktus

(INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė, 
Tel. Lafayette 6738-6716 

---- o----

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame mergišius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

b

Miscellaneous
{vairus

Majoras 
kimo sako: 
divi<|endus. Švarus miestai pri
traukia gerbūvį. Daro gerą 
sveikatos rekordą. Patimka sve
čiams. Kiekvienas pilietis tegul 
skaito sau garbe, kad jo mies
tas švarus, todėl pats tegul pa
deda švarai: valyti lotus, na
mus, išnaikiniti moskitų perų 
vietas, sodinti medelius, gėles, 
žoles. Nepilti 
gų ir neleisti 
bus Chicaga 
ji yra didelė.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
>us penktadienyje, balandžio 25 <1.. 
“Naujienose”. Pradžia 8 v. v. Senie
ji ir jaunieji Dramatiško Ratelio na
riai nuoširdžiai kviečiami susirinkti. 
Turime aptarti sekamo sezono dar- 
juotę, —V. Račkauskas.

Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perinto]ai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainoš 
teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

į gatvę pamaz- 
kitus pilti. Lai 

taip švari, Jtaip

Atsarga samdant 
ją butą

nau

šeimynos saugumui didžiau
sią dovaną suteiksite įtaisyda
mi savo namuose visose dury
se stiprius dubeltus sklendinius. 
Pigus lengvi uždoriai yra men
ka apsauga nuo vagių. Pasi
rūpinkime, kad langai ir durys 
butų su gerais uždoriais ir dar 
geriau su alarmo signalais. Ko
pėčias (gaisrines) nelaikyti že
mai, kad vagiliai nepasiektų. 
Visas išorines duris ir base- 
mentus laikyti rūpestingai už
darytus nakties metu. Pametus 
raktus, verčiau tuojau pakei
sti visus uždorius. Iš vidaus 
prie durių įtaisykite lenciuge- 
lius.

Komisionierius Russell.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
D. L. K. Vytauto 500 metų Jubi- 

ejaus apvaikščiojimo visuotinas su
sirinkimas Įvyks pėtnyčioj, 25-tų d. 
jalandžio, 8 vai. vakare, Chicagos 
lietuvių Auditorijos salėje, 3133 S. 
Talsted St.

Gerbiami atstovai, draugijų, kliu- 
jų ir kuopų viršininkai-, taipgi cho
rų ir centralinių organizaciji) atsto
vai arba viršininkai, malonėkite pri- 
juti, nes šis susirinkimas labai svar
ius, nes įnešimai duoti ant paskuti
nio mitingo, kuris ivyko 28 d. kovo 
ir kuriame dalyvavo atstovai iš 21 
draugijos, reikės šiame susirinkime 
galutinai apsvarstyti ir užtvirtinti.

Susivienijimas Liet. Draugijų ir 
(liubų Bridgeporte.

J. Balčiūnas, T. Janulis 
ir M. Kadziauskas
Pakvietimų komisija

ŠTAI GERAS PIR 
KINYS

Phone Elgin 1537-5410

Business berviee
Biznio .

PATENTAI, copyrirhta — llradlmal 
•okloa rųšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicavo Ava. 

Brunswlck 7187
------ -Q---

Miscellaiieous for Sale
Įvąirnsi Pardavimai

PARDUODU medukus topelius, 
didelis pasirinkimas. Dabar kaip tik 
laikas juos sodinti. 4501 So. Kil- 
patrick Avė. 2 blokai į rytus nuo 
Cicero Avė.

Ti o

Mi Lubman neteko 
$975.00

Lubman, 1237 South 
Avė., yra bučeris. Čia

P-nas 
Tumer 
jis užlaiko tą biznį per dau
gelį metų, bet su plėšikais iki 
šiam laikui jokių reikalų ne
prisiėjo turėti. Jis sakosi, kad 
buvęs giliai įsitikinęs, kad nie
kas neturės drąsos jam “holcb 
opą” daryti. Buvo skaudžiai 
apsirikta. Vakar ryte, ką tik 
spėjus jam atidaryti biznį, at
ėjo du “džehtelmoniai” ir gra
žiai paprašė atiduoti pinigus. 
Mr. Lubman pamanė sau, kad 
faa/i “fun” ir nesiskubino rei
kalavimą pildyti. Akies mirks
niu pasirodė surištas ir atsi
dūrė užpakalyje biznio vietos, 
garaže. Dabar ir pats Mr. Lub
man negali atsiminti kokiu bil
du jis buvo surištas ir garaže

Akeris žemės arba daugiau 
parsiduoda su 7 kamb. namu 
iš medžio ir stuko, su muri- 
niu skiepu, gerame stovyje. 
Prie 159th gatvės ir netoli 
Archer Avė. strytkarių, prie 
pat LOCKPORTO MIESTO 
ir prie gero kelio. Kieme gra
žus medžiai. Žemė derlinga 
ir tinkama daržui. Netoli nuo 
dirbtuvių, kurios nuolat dir
ba ir, moka geras algas. Ra
mi vieta, tyras, sveikas oras. 
Parsiduoda, už $4100, — ver
ta dvigubai tiek. Lengvos 
pirkimo ir išmokėjimo sąly
gos, pelningas investmentas 
ir nepaprasta proga dėl gero 
uždarbio netolimoj ateityje. 
Nepraleisk šios progos, o to
kių retai pasitaiko.

M. ROZENSKI
6542 S. Western Avė

Chicago, III.
Tel. Prospect 2102

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

A

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON,

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO
-------O-------

PARDAVIMUI geras šiokeisas ir 
National registeris, tinkąs bet ko
kiam bizniui; taipgi bizniavas lotas 
pardavimui. Savininkas, 3808 So, 
Lowe Avė. Tel. Blvd. 6502.

Personai

PAIEŠKAU Juozapo Smailio, pen
ki metai atgal gyveno Philadelphia, 
Pa. Paeina iš Paežerių kaimo ir pa
rapijos. Juozapai, meldžiu atsišaukti, 
arba kas žinote praneškite, ba tu
riu svarbų reikalų, surištų su Lietu
va. Antanas Smailis, 2801 W. “Q” 

So. Omaha, Nebr.

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
•ile kada ir bile kur. 

• kaitliavimas. 
kiausi darba mieste ------- o—

Dykai ap-
Mes atliekame Re- 

Kedzie 8468

C. CZEPUKAS.
Malevojam, popieruojam flatus, 
(rooms) ir šiaip visokį pertaisymo 
ar budavojimo naujų namų darbų 
padųrom pigiai ir garantuojame.

Tel, Brunswick 9131

. BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojajn

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock , 1292

Boulėvard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO. , 

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

Susitaisykite DABAR savo stogų 
ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abelnų taisymų. Apskaitliavi- 
inas dvkai.

THE BR1DGEPORT SHEET 
M ET AL CO.

3153 So. Halsted St.

Tel. Lafayette 7554
WM. BENECKI

MALEVOJU IR POPIERUOJU 
Naujausios mados popiera.

Pigiai. Greit.
Darbų garantuoju.

3542 So. Francisco Avė.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me 
kio

parduoti jums karą be jo- 
{mokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.
----- o——

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami

5 dienų bandymas dykai 
Late Convertible Coupe, black $495 

$3351929 Tudor; clean as new
1929 Fordor sedan. side mount, 

trunk .   $395
1929 Standard Coupe; run only 

2,000 miles ................... $875
75 1929 Coupes, Tudors, and Fordors
3 and 2 wind. Town Sėd. and Rdstz

$335 ir augš.
Packard 26 sedan. 6 cyl......... $895
Buick 27, 4 door sedan ........... $275
Nash 27, coaęh ........  $265
$20 iki % įmokėti, likusius į 18 mė
nesių. 90 dienų rašyta garantija ir 

aptarnavimas
M. J. Kelly. 4446 W. Madison st.

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali irengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

NAUJI IR BISKI VARTOTI AUGŠ
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

Furniture & Pianos
DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

$59; 3 šmotų riešuto miegamojo 
kambario setas $64; 7 šm. valgomo
jo kamb. setas $55; velouro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. Lake St.. 
tel. Columbus 0467 

Atdara vakarais iki 10, nedaliomis 
iki 5 vai. vak.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA trijų kambarių 
fumišiai arba pasirendavoja dėl tri
jų vyrų arba merginų. 560 W. 18 
Street.

APLEISTDAMAS miestų turiu pa
aukoti 4 kambarių labai gražius ra
kandus, tik 2 mėnesius vartotus. 
Taipgi 9 tūbų radio. Parduosiu ir 
atskirai. 2002 Humboldt Blvd., kam
pas Armitage Avė.

----- o-----
/ . *

TURIU tuojaus parduoti gražų 
frieze parlor setų, 2 Wilson kaurus, 
riešuto m. valgomojo kamb. setų, 
lovas, Onyx lempas ir viskų kitkų. 
Parduosiu atskirai. Turi būti išpar
duota prieš vidurnakti gegužės 1 d. 
Vartota ne daugiau kaip 8 savaites. 
Atsineškite pinigus. 3038 W. 62nd 
St.

Furnished Rooms
RENDON kambarys dėl vaikino, 

šviesus, su valgiu ir visais patogu
mais. 4359 So. Maplewood Avė., 2 
lubos. Tel. Virginia 0817.

For Rent
PASIRENDUOJA 3 šviesus, šva

rus kambariai, $15 į menesį; elekt
ra, gasas, toiletas. 913 W. 20th St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI PIGIAI
Delicatessen, Saldainių ir Ice 

Cream Sankrova. 3 kambariai 
pagyvenimui užpakaly.

3956 So. Western Avė.

PARSIDUODA grosernė. Nauji 
fixtures ir stakaų. Priežastis pardavi- 
vimo — turiu du biznius. 2917 W. 
63rd St.

PARSIDUODA Storas gražioj vie
toj, šalę teatro, Molt Hops, Kendėt 
ir Aiskrimas. 6842 S. Racine Avė.

EXTRA DEL BEKERIŲ 
štai yra proga. Pilna beker- 

nė, daranti gerą biznį. Arti 67 
ir Westem Avė. gatvių. Tikras 
bargenas. John F. Kaluzny, 
5404 S. Ashland Avė,. Tel. Re
public 1428.

PARDAVIMUI grųsemė, pigiai. 
Geras biznis, geroj apielinkėj. Pigi 
renda. 1820 Cjįnųlport Avė.

RESTAURANTAS parsiduoda, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Pagyve
nimui ruimai ant vietos. 716 W. 
22nd St.

GROSERNĖ ir delicatessen, senai 
įsteigta, pelninga vieta. Parduos už 
geriausi oash pasiūlymų. Savininkas 
pasitraukia iš biznio. 5406 Went- 
worth Avė.

PARSIDUODA labai* pigiai kriau- 
čiaus Storas. Kreipkitės 3437 Wallace 
St.

Farms For Salė 
Ūkiai Pardavimui

148 akrai ant State Highwa^, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priedir.iai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim jų išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

ATYDAI VAŽIUOJANTIEMS 
LIETUVON

Parsiduoda 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, 60 pėdų ilgio 32 pločio, mū
riniai tvartai. Piečius 75 pėdų ilgio 
264 pėdų pločio, visas apsodintas vai
siniais medžiaisj parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant namo Amerikoj. 
Namas randasi Žagarės mieste.

Del platesnių žinių kreipkitės i 
PUTRJ, 2-nd fl.

1808 S. 49 Avė., Cicero, III, 
Tel. Cicero 3562 W

-------O-------

PARDAVIMUI 40 akerių farma 
Michigan valstijoj lietuvių kolonijoj, 
žemė gera, yra visi geri budinkai. 
Parsiduoda pigiai. Joseph Gudelis 
1639 Girard St., Chicago, III.

Real Estate For Sale
_______Namai-žeme Pardavimai______

DVI 5 kambarių murinės 
bungalows ir viena 6 kambarių 
rezidencija parsiduoda ar pa- 
sirenduoja — arba mainysiu.

> Tel. Beverly 2198

NAUJI augštos rųšies 2 flatai. ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dviejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. Vz bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puikų namų už 
pigaus namo kainų. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimų. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

STERNFELD AND CO.
4657 N. Avers Avė., tel. Irving 8607 

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokių bungalow ar flatų 
namų už mažų įmokėjimų.

NAUJA 6 kambarių mūrinė bun- 
galow, tile maudynė, elektrikinis re- 
frigeratorius. 8328 Merrill Avė., tel. 
Triangle 8358.

2 FLATŲ, PILKO AKMENS 
PRIEKIS

6-7 kambarių, 2 geri furnasai; 2 
karų garažas; arti Garfield parko; 
$10,000; $1,500 Įmokėti, likusius po 
$40 į mėnesi., 6% palūkanų. C_ 
Įima ir su rakandais.

Savininkas,
'Tel. Van Buren 5510
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PARDUODAM, mainom, perkam 
namus mažus ir didelius, farmas, 
lotus ir biznius. Kas norit pirkti, 
parduoti ar mainyti kreipkitės prie 

A. GRIGAS & CO.
8114 So. Halsted St 

Victory 4898 
Chicago, Iii.

karu garažas; arti Garfield parko;
/V. XX XX XV XX A XX XX • 1 •• A • !•!___ *

6% palūkanų. Ga-

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. bįpra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.

Tel. Lafayette 0455

DIDELIS BARGENAS
MARQUETTE MANOR

Parsiduoda už cash arba mainais 
ant seno namo, puikus, tik baigia
mas statyti muro namas — trys fla
tai ir Storas. Tvirtai ir gerai pas
tatytas ir moderniškai įrengtas, su 
garo šiluma ir visais patogumais. 
Bus gatavas gegužės 1 dienų. 
Randasi ant 69th St, prie Campbell 
Avė.

šaukit Republic 6896 
arba atvažiuokit 

DANIEL W. GRICIUS
2452 W. 69th St.

ĮMOKĖKI $500.00, nupirksi gražių 
vištų auginimo farmų, geras namas, 
didelis vištininkas. Randasi netoli 
Summitt, III. Prie Archer Avė. 
Taipgi savininkas priims mainui na
mų arbų biznį.

C. P. SUROMSKI & CO.
3352 So. Halsted St.

Yards 6751

LOTAI 2 Chicago I.awn ant 66th 
Place, prie Crawford Avė., nėra 
morgičių, išsimaino ant automobi- 
liaus arba biznio, šaukit Lafayette 
7193.

KAS TURITE lotų, arba bile ko
kį biznį mainyt ant 1930 Peerless au
tomobiliams 5 pasažierių, visai mažai 
vartotas, šaukite Tel. Yards G751, 
vakarais Boulevard 0127.

UKfiS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodinė ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
aknj ūkė ant kranto upės, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mašinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$6700, ne mainais. 80 akrų ūkė, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo. 80 akrų ūkė. 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$9000, ant mainymo.

P. D. ANDREKUS.
Pigeon Lofts, Pentwater, Mich.

PARDAVIMUI 4 flatų na
mas su Storu, ice cream paHor. 
Greitam pardavimui nebrangiai. 
Savininkas važiuoja Lietuvon. 
Arba mainysiu ant mažo namu
ko. 4559 So. Washtenaw Avė.

elektra, naujas 
kampinis lotas;

PASTEBĖTINAS BARGENAS 
6 kambarių rezidencija; ga

ru šildoma;
plumbingas;
gatvė ištaisyta; $300 cash, $45 
į mėnesi.

Savininkas,
1214 W., 74th Place, 
tel. Wentworth 0286


